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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 2011, bem 
como os fatores que os influenciaram. As informações das atividades das 
secretarias e das respectivas vinculadas foram extraídas dos relatórios de 
atividades enviadas pelas secretarias tutelares.  

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 de todos os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). 

 

1. RESULTADO PRIMÁRIO 

Em 2011, o Governo do Estado de São Paulo obteve superávit primário de R$ 
6.196,6 milhões. O resultado foi 50%superior à meta de R$ 4.095,0 milhões. 

R$ milhões

Receitas Primárias Totais (A) 154.829,8

  Receitas Primárias Correntes 153.624,1

  Receitas Primárias de Capital 1.205,8

Despesas Primárias Totais (B) 148.633,2

  Despesas Primárias Correntes 133.541,8

  Despesas Primárias de Capital 15.091,4

Superávit Primário (Jan‐Dez/11) 6.196,6

Meta ‐ LDO (ano 2011)

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2011

4.095,0

Nota: Inclui receitas e despesas intra‐orçamentárias  

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

 
2. RECEITA PRIMÁRIA 

2.1. Meta Anual 

A receita primária, contabilizando as receitas intra-orçamentárias, prevista pela 
Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2011 foi de R$ 148.620,3 milhões. 
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2.2. Desempenho no exercício financeiro de 2011 

Considerando todas as fontes de recursos, a receita primária realizada foi de 
R$ 154.829, 8 milhões, valor 4,2% superior à previsão inicial do orçamento de 
2011. Comparada com a receita de R$ 142.228,7 milhões registrada em 2010, 
ela apresentou crescimento nominal de 8,9%, influenciado pelas Receitas 
Tributárias, de Contribuições e pelas Transferências Correntes, que 
apresentaram, respectivamente, crescimento nominal de 10,0%, 11,2% e 
12,0% em  2010. 

No período, a Receita de Contribuições, composta pela contribuição dos 
servidores ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS) e ao 
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE), 
contribuiu positivamente com aumento nominal de 12,0%. Como essas 
contribuições são uma parcela fixa do salário, os aumentos salariais 
concedidos aos servidores tiveram impacto positivo nessa receita. 

A variação nas contas de Transferências Correntes se deve ao aumento nas 
Transferências Intergovernamentais, que apresentaram uma variação positiva 
de 12,0%. Para esse resultado contribuíram positivamente os repasses do 
FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) (28,3%), do IPI-
Exportação (19,7%) e do FPE (Fundo de Participação dos Estados) (23,2%) ao 
longo do ano de 2011. 

Por último, houve uma significativa variação negativa de 32,2% na Receita 
Patrimonial, devida a receitas extraordinárias que se realizaram em 2010. No 
ano de 2010, foram concedidas cinco rodovias estaduais (Raposo Tavares; 
Dom Pedro I; Marechal Rondon Leste / Oeste; Ayrton Senna; e Carvalho 
Pinto), com pagamento de outorga, e também foi prorrogada, com o Banco do 
Brasil, a exclusividade da Folha de Pagamento. 

2.3. Receita Tributária 

Em 2011, a receita tributária atingiu R$ 116.243,0 milhões. Quando comparada 
com a arrecadação de R$ 103.211,8 milhões em 2010, a receita tributária de 
2010 apresentou expansão nominal de 10,0%, com contribuição positiva em 
todos os seus componentes. Em termos reais, quando deflacionada a 
arrecadação pelo IPCA/IBGE, o aumento foi de 3,2%. 

Em relação à previsão inicial contida na LOA 2010 de R$ 109.739,7milhões, a 
receita tributária arrecadada foi 3,5% maior, em termos nominais, 
representando um ganho de R$ 3.803,3 milhões. 

O IPVA apresentou arrecadação de R$ 10.437,3 milhões. Quando comparada 
com a arrecadação do ano de 2010, que alcançou a soma de R$ 9.391,2 
milhões, a arrecadação do IPVA apresentou crescimento nominal de 11,1%. 
Em termos reais, quando deflacionada a arrecadação pelo IPCA/IBGE, o 
aumento foi de 4,2%.A arrecadação do ITCMD foi R$ 1.004,1 milhões,  2,4% 

 II



maior que a do ano anterior. Neste mesmo período, a arrecadação com Taxas, 
de R$ 3.711,3 milhões, foi 11,7% superior à do ano anterior. 

A arrecadação do ICMS apresentou aumento de R$ 8.873,2 milhões (9,9%) em 
termos reais em relação a 2010. O ICMS representa quase 90% da receita 
tributária, totalizando R$ 98.390,3 milhões. O movimento do ICMS e de seus 
principais segmentos é analisado a seguir.  

ICMS – Análise Setorial – R$ Milhões 

R$ milhões

Variação Real 

Arrecadação 

2011/2010

Valor Peso Valor Peso IPCA

Combustíveis (I) 9.225,30      10,2% 11.478,66    11,5% 16,6%

Comunicações (II) 10.388,62    11,5% 11.171,29    11,2% 0,9%

Energia Elétrica (III) 6.488,44      7,2% 7.123,45      7,1% 3,0%

Preços Administrados (I+II+III) 26.102,36    28,8% 29.773,41    29,8% 7,0%

Indústria 35.058,71    38,7% 37.628,22    37,7% 0,7%

Comércio e Serviços 28.447,36    31,4% 31.624,23    31,7% 4,3%

Total (exceto Agropecuária) 89.608,43    98,9% 99.025,86    99,1% 3,4%

Total 90.582,89    100,0% 99.890,24    100,0%

Jan‐Dez 2011Jan‐Dez 2010

Fonte: Secretaria da Fazenda 
Nota: Excluído PPI e Setor de Agropecuária não está incluído na tabela. 
 

A arrecadação acumulada até dezembro de 2011 no segmento de preços 
administrados apresentou alta de 7,0%, quando comparada ao mesmo período 
de 2010. A maior taxa de expansão foi apresentada pelo setor de combustíveis, 
16,6%. Segue-se o desempenho no setor de produção e distribuição de 
energia elétrica, que cresceu 3,0%, e no de serviços de comunicação, que 
apresentou aumento da receita de 0,9%. O principal fator responsável pelo 
desempenho superior deste segmento em relação aos demais, provavelmente, 
continua sendo o aumento do consumo de gasolina em detrimento do de 
etanol, sendo que a alíquota do ICMS da gasolina é maior. Segundo dados 
disponíveis no portal da Agência Nacional do Petróleo (ANP), no estado de São 
Paulo, no período correspondente à evolução da arrecadação ora analisada, 
houve crescimento de 24,6% nas vendas de gasolina, enquanto as de etanol 
reduziram-se em 22,6%. Quanto ao consumo de energia elétrica, de acordo 
com o Boletim Informativo da Secretaria de Energia deste estado, comparando-
se o ano de 2011 com o de 2010, houve aumento de 6,2% no consumo 
paulista no setor comercial, enquanto o aumento no setor industrial foi bem 
menor, de 3,2%. 

No segmento industrial, a arrecadação acumulada no ano de 2011 apresentou 
alta de 0,7% em relação ao ano anterior. Os setores que contribuíram com as 
taxas de crescimento mais elevadas foram: material de transporte e outros 
equipamentos de transporte, com 11,9%; material elétrico e de comunicações, 
com 8,8%; máquinas, equipamentos e instalações, com 8,5%; e produtos de 
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plástico, com 6,9%. As variações negativas relevantes continuam sendo 
provenientes dos setores de produtos de perfumaria e cosméticos, 27,5%, de 
metalúrgica, 6,5%, e de produtos alimentícios, 5,6%. Segundo dados do IBGE, 
no período correspondente à arrecadação em análise, houve um crescimento 
de apenas 0,5% na produção física industrial no estado de São Paulo, com 
grande amplitude de variação entre os diversos setores. Isso representa uma 
queda em comparação ao apurado no acumulado até novembro, quando o 
crescimento foi de 1,1%, e no acumulado até outubro, de 1,6%. 

O segmento de comércio e serviços, em dezembro de 2011, apresentou alta na 
arrecadação acumulada de 4,3%, em relação à igual período de 2010. Os 
destaques desta variação positiva foram registrados nos setores de 
revendedoras de veículos, 14,4%; de comércio varejista, 8,3%; e de comércio 
atacadista, 5,1%. Os setores relevantes que apresentaram queda foram o de 
supermercados, com 8,3% e o de serviço de transporte, 1,9%. Segundo o 
IBGE, no período correspondente a presente análise, houve crescimento de 
6,3% no volume de vendas do comércio varejista paulista, mantendo-se, 
portanto, o mesmo percentual de crescimento apurado na edição passada. 

 

3. DESPESA PRIMÁRIA 

3.1. Meta Anual 

A Despesa Primária, incluindo as despesas intra-orçamentárias, para o 
exercício de 2011 foi de R$ 148.633,2 milhões, o que representou um 
incremento de 8,4% em relação à despesa realizada de R$ 137.076,5 milhões 
em 2010. 

3.2. Desempenho no exercício financeiro de 2011 

Considerando todas as fontes de recursos, a despesa primária realizada em 
2011 totalizou R$ 148.633,2 milhões, superando em 2,9% a previsão inicial. 
Comparado com a despesa realizada em 2010, de R$ 137.076,5 milhões em 
termos reais, com o gasto primário apresentando expansão de 1,7%, que se 
justificou principalmente com: 

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 no total de 12,9%, montante este 
que exclui as transferências a municípios, cujo aumento foi 5,9% em relação a 
2010 em termos reais. O aumento das outras Despesas Correntes se deve ao 
aumento dos gastos com: Aposentadorias e Reformas (8,0%), Pensões (5,2%) 
e Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (1,6%), onde estão contabilizadas as 
despesas com as Organizações Sociais; e 
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3) Diminuição dos investimentos feitos pelo Estado, que somaram R$ 9.684,4 
milhões de reais em 2011, frente a um investimento de R$ 12.641,4 milhões 
em 2010, isso significa um decréscimo de 23,4% nos investimentos efetuados. 

3.3 . Pessoal e Encargos Sociais 

A despesa com Pessoal e Encargos Sociais, pelo conceito da LRF, principal 
despesa fiscal do Estado, atingiu em dezembro de 2011, o montante 
acumulado de R$ 50.436,8 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 46,7% da Receita 
Corrente Líquida (RCL), portanto, abaixo do limite de 60% estabelecido na 
LRF. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Despesas com Pessoal 23.848 25.396 27.612 31.438 33.650 39.007 41.751 45.717 50.437

Poder Executivo 20.425 22.042 24.034 27.164 29.273 33.543 35.768 39.368 43.582

Receita Corrente Líquida 43.699 49.419 56.775 62.468 70.568 82.183 86.619 99.915 108.054

% da Receita Corrente Líquida

Despesas com Pessoal 54,6% 51,4% 48,6% 50,3% 47,7% 47,5% 48,2% 45,8% 46,7%

Poder Executivo 46,7% 44,6% 42,3% 43,5% 41,5% 40,8% 41,3% 39,4% 40,3%

* Exclui parcela de gastos paga com as contribuições de servidores e deduções prevista em lei

Despesa com Pessoal e Encargos* (R$ Milhões)

 

 

O Poder Executivo está abaixo do teto de 49% e do limite prudencial de 
46,55%, apresentando relação de 40,3% em dez/11, ante 39,4% em dez/10. 
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4. DÍVIDA CONSOLIDADA 

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) em 31/12/2011 totalizou R$ 157,4 bilhões, 
apresentando um aumento de 3,1% em relação ao saldo existente em 
31/12/2010. Porém, como proporção da Receita Corrente Líquida (RCL), houve 
uma redução de 1,53 observada em 31/12/2010, para 1,46 em 31/12/2011.  

em bilhões de R$ dez. 2007 dez. 2008 dez. 2009 dez. 2010 nov. 2011 dez. 2011
Dívida Consolidada (DC) 141,4      161,3      162,0      187,4      197,8      198,0      

Programa de Ajuste Fiscal (Ren. com a União - Lei 9.496 de 1997) 130,6        146,9        145,5        162,2        170,7        171,4        
Contratos Indexados ao Câmbio 3,6           5,0           4,0           5,0           6,3           6,5           
Demais Contratos e Dívidas 7,3           9,4           12,5         20,2         20,8         20,1         

Lei 8.727 de 1993 2,2           1,9           1,5           1,1           0,8           0,8           
BNDES 0,2           0,7           1,7           2,0           2,0           2,0           
Obrigações Trabalhistas, Legais e Tributárias e a Pagar 1,3           1,3           2,1           2,2           2,9           2,5           
Precatórios 3,6           5,5           7,1           14,8         15,0         14,7         

(-) Deduções 20,9        27,3        31,7        34,7        44,4        40,6        
Saldo de Caixa e Aplicações Financeiras 14,1         19,1         20,9         26,4         34,2         32,9         
Demais Ativos Financeiros 8,4           9,8           12,4         9,6           10,3         9,4           
(-) Restos a Pagar Processados (1,6) (1,6) (1,6) (1,4) (0,1) (1,7)

L < 32% -

 = Dívida Consolidada Líquida (DCL) 120,5      133,9      130,2      152,7      153,4      157,4      
Receita Corrente Líquida (RCL) 70,6        82,2        86,6        99,9        107,0      108,1      

DCL/RCL 1,71        1,63        1,50        1,53        1,43        1,46        

Programa de Ajuste Fiscal (Lei 9.496 de 1997) / DC 92,4% 91,1% 89,8% 86,6% 86,3% 86,6%
Contratos Indexados ao Câmbio / DC 2,5% 3,1% 2,5% 2,7% 3,2% 3,3%
Garantias Concedidas 5,2           5,6           4,3           3,4           3,6           3,6           
Garantias / RC  (RSF 03/2002) 7,4% 6,9% 5,0% 3,4% 3,3% 3,3%

Serviço da Dívida 6,7           8,8           9,2           0,0           10,3         11,3         
Receitas de Operações de Crédito 0,3           0,9           2,0           0,5           1,2           1,2           

Taxa de Câmbio R$/US$ 1,77 2,34 1,74 1,67 1,81 1,88
IGP-DI (acumulado ao ano) 7,90% 9,11% -1,44% 11,31% 5,18% 5,01%

2 x RCL 141,1        164,4        173,2        199,8        213,9        216,1        
Distância do limite (2xRCL - DCL) 20,7 30,5 43,0 47,1 60,5 58,7

Serv.Dívida  / RCL < 11,5% - (RSF 43/01 Art.7º) 9% 11% 11% 0% 10% 10%

Limites
DCL/RCL = 2,0. Conforme Resolução do Senado Federal (RSF) 40 de 2001, art. 3º
Garantias/RCL = 32%. Conforme Resolução do Senado Federal (RSF) 3 de 2002, art.9º
Serviço da Dívida/RCL = 11,5%. Conforme Resolução do Senado Federal (RSF) 43 de 2001, art. 7º

DCL < 2 x RCL - (RSF 40/01 Art.3º)

LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
(LEI COMPLEMENTAR 101 DE 4 DE MAIO DE 2000)

 

2,03

1,86

2,10

1,95 1,98

2,27 2,24 2,23
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2,0
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, 
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Ao longo do ano, a dívida com o BNDES, dívida com o INSS e de Precatórios, 
diminuiu sua participação de 10,1% para 9,6%. Essa queda se observou 
principalmente por causa da diminuição do estoque de Precatórios; Obrigações 
Trabalhistas, Legais e Tributárias e a Pagar; e da dívida com o BNDES. As 
dívidas renegociadas com a União no âmbito da Lei 8.727/93 ficaram estáveis 
no mesmo período 
 

A dívida do Estado indexada ao câmbio teve leve aumento de R$ 1,5 bilhão ao 
longo do ano e a dívida renegociada com a União no âmbito da Lei 9.496/1997, 
teve variação de 5,6% passando para R$ 171,4 bilhões em 31 de dezembro de 
2011. Por último, a concessão de garantias por parte do Estado de São Paulo, 
ao final de 2010, somou R$ 3,6 bilhões, equivalente a 3,4% da RCL, portanto, 
bem abaixo do limite estabelecido pela LRF de 32%. 

 

5. MEDIDAS IMPLANTADAS 

Ao longo do ano de 2011, o Governo do Estado de São Paulo manteve 
diversas medidas para estimular o nível de demanda agregada na economia 
paulista e de estímulo à produção local: 
 
a) Medidas que beneficiaram as microempresas: mantida a possibilidade de as 
microempresas se inscreverem no Programa Nota Fiscal Paulista para 
recebimento de créditos relativos às suas aquisições de mercadorias. Houve a 
formalização, no Estado de São Paulo, de 438.046 novos 
microempreendedores individuais (faturamento até R$ 36 mil/ano).  
 
b) Desoneração de investimentos em setores estratégicos, concessão de 
diversos benefícios à indústria paulista relacionados ao ICMS, dentre os quais: 

 Prorrogação até 31/12/2012 de benefícios que venceriam em 
31/03/2011. Setores beneficiados: couro, vinho, perfume, 
cosméticos, higiene pessoal, instrumentos musicais, brinquedos, 
produtos alimentícios e telecomunicações - “call center”. 

 Benefícios relacionados à aquisição de bens destinados ao ativo 
para vários setores. 

 Benefícios relacionados à diferimento, suspensão, redução da base 
de cálculo e crédito outorgado. 

 Concessão de Regime Especial para apropriação e utilização de 
crédito acumulado do ICMS no setor de frigoríficos. 

 

Na área de fomento à produção no Estado, a Agência de Fomento Paulista 
contabilizou 1.896 operações contratadas desde junho de 2009 até dezembro 
de 2011, com desembolso total de R$ 487 milhões e com estruturação de 14 
linhas de financiamento, sendo 72% com recursos próprios e 28% de recursos 
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de terceiros.  Somente em 2011 foram desembolsados R$ 237 milhões.  O 
saldo da carteira de operações totalizou R$ 337 milhões, em 31/12/2011, com 
89,1% da carteira classificado nos Rating’s “AA” e “A”. 
 
As novas linhas de financiamento lançadas no ano de 2011 incluem linhas para 
municípios como: Linha Economia Verde,  Linha Distribuição e Abastecimento, 
Linha Distrito Industrial, Linha Arena Multiuso; assim como linhas para o setor 
privado: Linha Especial a Franquias e Linha de Financiamento para o Vale do 
Ribeira. 
 
O modelo de negócios via parcerias possibilita a Agência atingir todo território 
paulista e agiliza o processo de concessões de crédito. Até dezembro de 2011, 
604 empresas de 161 cidades receberam recursos, sendo que, dos 
desembolsos, 19% foram liberados para empresas da cidade de São Paulo, 
7% para Osasco e 6% para Campinas. O setor da indústria tem 68% de 
participação no desembolso total, seguido pelo setor de serviços, com 14%, 
11% no comércio, e 7% com governos. 
 
No âmbito da arrecadação tributária, foram desenvolvidos e aprimorados vários 
programas visando ao desenvolvimento do Estado, à justiça fiscal e à redução 
dos custos de cumprimento das obrigações tributárias, incluindo:  
 

(a) Gestão da Arrecadação, que inclui os sistemas de gestão de Créditos, 
Conta Fiscal, Ambiente de Pagamentos, Taxas, Conta Fiscal do ICMS e 
Parcelamento; permitem reduzir o prazo  de envio das informações dos 
Bancos para a Secretaria de 3 dias para 15 minutos e  combater a 
fraude neste tipo de recolhimento;   
 

(b) Informatização de Processos, envolvendo automatização do 
Contencioso Tributário, em sistema online e unificado de informações 
sobre impostos e taxas, assim como dos principais processos de 
Administração Tributária, tais como pedidos de isenção fiscal e 
contestações, entre outros. Houve a disponibilização de funcionalidades 
e módulos importantes para o novo sistema, tais como o Diário 
Eletrônico, o extrato eletrônico e o Portal do processo eletrônico (Portal 
ePAT). 
 
 O Diário Eletrônico, que rege o contencioso administrativo do 

Estado de São Paulo, substituiu o Diário Oficial para publicações 
originadas das Delegacias Tributárias de Julgamento e do Tribunal 
de Impostos e Taxas. Com isso, foi possível eliminar os custos de 
utilização do Diário Oficial, bem como reduzir os gastos com os 
Correios. Promoveu-se, ainda, maior celeridade ao trâmite 
processual. Até 06/12/2011, foram cerca de 16.500 intimações 
publicadas e mais de 416.000 acessos. 

 
 O Portal ePAT, disponibilizado em 23/08/2011, é a ferramenta que 

permite o acesso e a utilização do processo eletrônico para todos 
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(c) Domicílio Eletrônico do contribuinte facilita o envio de notificações e 
tomada de ciência pelo contribuinte ou contabilista via Caixa Postal Eletrônica, 
para recebimento de mensagens de intimações, notificações ou avisos emitidas 
pela SEFAZ-SP, com acesso restrito a usuários autorizados e portadores de 
certificação digital. 
 
Em junho de 2011, a SPPREV assumiu definitivamente o pagamento das 
aposentadorias da Administração Direta do Estado de São Paulo (193.700), 
completando a assunção das concessões iniciais, processo iniciado em julho 
de 2010. Hoje, a autarquia administra cerca de 330.000 benefícios 
previdenciários, entre pensões e aposentadorias. De janeiro a dezembro de 
2011, o Sistema de Gestão Previdenciária concedeu 7.002 novas 
aposentadorias, assim como benefícios de pensão a 6.773 beneficiários.  
  
Com a realização do trabalho de cruzamento entre bases de dados cadastrais, 
foi possível identificar  benefícios indevidamente percebidos (fraude 
previdenciária), e gerar para os cofres do Estado de São Paulo uma economia 
baseada em cálculo atuarial, trazido a valor presente, da ordem aproximada de 
R$ 93,5 milhões no exercício de 2011. Nesse âmbito, também foi dado início 
ao projeto de implantação de sistema de monitoramento de beneficiários da 
SPPREV, com a realização de licitação, adjudicação e homologação da 
empresa licitante vencedora no âmbito da BEC. 
 
Com relação à Compensação Previdenciária – COMPREV foi firmado em 
12/08/2011 Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Previdência 
Social e o Estado de São Paulo para sua realização; sua gestão foi transferida 
para a SPPREV por meio da Resolução SF nº 86, publicada em 15/12/2011.  
  
Sancionada em 22/12/2011, a Lei 14.653 instituiu o regime de previdência 
complementar no âmbito do Estado de São Paulo, que fixa o limite máximo 
para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da 
Constituição Federal, e autoriza a criação de entidade fechada de previdência 
complementar na forma de fundação. 
 
A referida lei traz uma necessária reforma à previdência do servidor público 
estadual, ao prever que os novos servidores, ao ingressarem nos quadros do 
Estado de São Paulo, o farão em um novo regime previdenciário desenhado 
para prover equilíbrio financeiro e atuarial de longo prazo. Em 2012 serão 
desenvolvidas a estrutura organizacional e as regras de negócio, planos de 
previdência e processos corporativos financeiros do regime de previdência 
complementar. 
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Em 2011 aprimorou-se o Sistema de Bolsa Eletrônica de Compras (BEC/SP), 
elevando a eficiência e eficácia das aquisições eletrônicas com a utilização de 
informações estatísticas e integração de sistemas.  Também se implementou 
novas funcionalidades que permitem maior controle das compras: Sistema 
unificado de gerenciamento de registro de preços; indicadores de desempenho; 
avaliação de fornecedores; sistematização de sanções administrativas;  e 
implantação de certificação digital na BEC/SP.  Além disso, iniciou-se a 
preparação do sistema para adesão dos municípios ao Sistema BEC. 

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) deu continuidade no ano de 2011 ao 
Programa Nota Fiscal Paulista (NFP). Até o final de 2011, o programa distribuiu 
R$ 4,7 bilhões em créditos aos participantes, ultrapassou a marca dos 12,6 
milhões de usuários cadastrados, recebeu e processou mais de 16 bilhões de 
documentos fiscais emitidos pelos 745 mil estabelecimentos comerciais 
cadastrados. Como uma importante marca deste programa, vale destacar 
também que ele beneficiou não apenas os cidadãos, com prêmios de sorteios e 
resgates de créditos, mas também 3.870 entidades paulistas sem fins 
lucrativos de assistência social e da área da saúde. 

Durante 2011 foram distribuídos R$ 206,3 milhões em prêmios nos 12 sorteios 
mensais. Desde o início do programa, até dezembro/2011, o total de prêmios 
distribuídos chegou a R$ 576,2 milhões nos 37 sorteios realizados. Somando-
se créditos e prêmios, o programa devolveu aos consumidores, até 2011, 
recursos da ordem de R$ 5,27 bilhões. 

Em 2008, foi implantado o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais – Cadin Estadual. O Cadin Estadual, programa 
regulamentado pelo Decreto 53.455/2008 e criado para agilizar a recuperação 
de créditos do Tesouro Estadual, indicava que, em 31/12/2011, 2,0 milhões de 
Pessoas Físicas e Jurídicas possuíam pendências com órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, totalizando mais de 6,3 milhões de pendências 
no valor total de R$ 167 bilhões (em valor histórico) de débitos inscritos. 

O PPD, Programa de Parcelamento de Débitos do IPVA, oferece desconto para 
o pagamento à vista ou até 180 meses para o pagamento parcelado. A 
recuperação de receitas com este programa foi de R$ 92,12 milhões até 
dezembro de 2011, do total de R$ 114,5 milhões  e 108.290 adesões para 
parcelamentos.  
 
A implantação do RH-FOLH@ é de responsabilidade das Secretarias de 
Gestão Pública e da Fazenda e as atividades desenvolvidas em 2011 incluíram 
a parametrização e implementação das regras e critérios; a migração de dados 
dos sistemas legados; o levantamento das regras de cálculo, programação 
folha de pagamento e fórmulas estruturais; a customização do sistema com 
processos de recursos humanos e de folha de pagamento; a execução de 
testes de processamentos e folha em paralelo; a integração dos sistemas ao 
RH-Folh@; e o desenvolvimento dos fluxos de trabalho relacionados aos 
processos judiciais. 

 X
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Ainda na esfera administrativa, houve a realização de concurso para o 
preenchimento de 550 vagas de Técnico da Fazenda Estadual – TEFE cuja 
prova foi realizada dia 26 de setembro de 2010 e a primeira nomeação ocorreu 
por meio de publicação no DOE de 04/06/2011. Em virtude do não 
preenchimento do número de vagas e em cumprimento ao contido no parágrafo 
único do artigo 4º da LC. 1.122/2011 foi realizada uma nova nomeação, de 181 
(cento e oitenta e um) candidatos, por meio de publicação no DOE de 
21/10/2011. 
 

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 2011. 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 da Administração Direta e 
respectivas entidades vinculadas foram encaminhadas pelas Secretarias tutelares.  
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Casa Civil 
 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 
 

                R$ mil

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 396.325,1 315.699,7 -20,3%

Pessoal 96.007,1 104.517,2 8,9%
   funcionários ativos 71.027,9 78.025,2 9,9%
   inativos e pensionistas 0,3 0,1 -73,3%
   obrigação patronal/insuf financeira 24.978,9 26.491,9 6,1%

Custeio 216.244,7 170.283,3 -21,3%

Investimentos 84.073,2 40.899,3 -51,4%

2- Transferências a Empresas 6.420,2 6.999,3 9,0%

pelo Tesouro

IMESP 6.420,18                        6.999,30                        9,0%

 pessoal e custeio 6.420,18                        6.999,30                        9,0%

Total da Despesa 402.745,2 322.699,0 -19,9%
Subsecretaria de Comunicações da Secretaria de Comunicação foi transferido para Casa Civil pelo Decreto nº 
56.635/11 de 01/01/2011.  
As despesas da Secretaria de Comunicações 2010 foram alocadas para a Casa Civil. 
IMESP – Imprensa Oficial do Estado de São Paulo passou a vincular à Casa Civil pelo Decreto nº 56.635/11. As 
despesas do IMESP de 2010 foram alocadas na Casa Civil para efeito de comparação. 
 

Número de funcionários 
2010 2011 11/10

Secretaria 1.165 1.260 8,2%

   Ativos 1.165 1.260 8,2%

Imesp 1.135 1.038 -8,5%

   Ativos 939 886 -5,6%

   Inativos e pensionistas 196 152 -22,4%

Total da Pasta 2.300 2.298 -0,1%
(1) Para efeito de comparação o número de funcionários relativo a nova estrutura  da Pasta foi adicionado ao exercício 
de 2010.  
 
 

I – Atividades 
 
Constitui o campo funcional da Casa Civil, auxiliar o Governador no relacionamento com as 
diversas esferas de Poder, tanto interna quanto externa. Incluem-se aí as demais Secretarias 
de Estado, as Prefeituras Municipais, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. 
 
1- Casa Militar 
 
Em 2011 o Departamento Estadual de Defesa Civil realizou as seguintes atividades: 
 
- Capacitação 
Foram realizados 15 Seminários Regionais, 11 reuniões preparativas para a operacionalização 
dos Planos Preventivos de Defesa Civil, 10 reuniões técnicas com os órgãos de apoio e 1 
Curso interno de capacitação do efetivo do Departamento Estadual de Defesa Civil. 
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Objetivo: Preparar e prevenir os desastres, com o treinamento sistêmico, de forma que os danos 
humanos, ambientais e materiais sejam evitados ou minimizados, assim como, a vulnerabilidade das 
comunidades. 

  

Participantes: 2.715 pessoas. Municípios Atendidos: 608.  
Treinamento: representantes municipais, integrantes do Sistema Estadual de Defesa Civil, tais como: 
Coordenadores Regionais e Municipais, Agentes Voluntários de Defesa Civil e todos os órgãos 
afetos às atividades de Defesa Civil. 

 
- Defesa Civil nas Escolas 
 
Durante o ano de 2011, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC ampliou o trabalho 
de conscientização social e ambiental, com palestras em escolas públicas e distribuição de 
material informativo e cartilhas infantis. 
 

Participantes: 3.080 alunos, 14 escolas públicas, pais, educadores e voluntários. 
 
- Articulação com as demais Secretarias Estaduais 
 
Foram realizadas 02 reuniões com o Comitê de Estudos das Ameaças Naturais e Tecnológicas 
do Estado de São Paulo. Participaram representantes de todas as Secretarias Estaduais e 
demais órgãos de apoio ao Sistema Estadual de Defesa Civil, destacando-se as abordagens 
técnicas para a redução das áreas de risco no Estado. 
 

Realizações: 
- Elaboração do Decreto Estadual nº 57.512, de 11 de novembro de 2011, instituindo o Programa 
Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos. 
- Reunião do Grupo de Articulação de Ações Executivas.  

 
- Convênios 
 
O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 
celebrou 50 convênios, com 41 prefeituras. Investimento total de R$ 13.973.268,76 em obras 
preventivas e recuperativas de Defesa Civil. 
 

Construção de Ponte (A) R$ 6.432.520,74

Município Local Total R$
Águas de São Pedro Rio Araquá, Rodovia SP-304  670.000,00
Anhembi Córrego Água Fria, Estrada AHB-488  286.311,56
Areias Córrego Lavapés, Trav. Cardoso de Mello 343.979,66
Bananal Rio Bananal, Rua Odorico Rodrigues  245.732,22
Bilac Córrego da Colônia, Estrada BIL-030 159.193,11
Bocaina Córrego Curralinho, Estrada BOC-060 329.976,37
Emilianópolis Rio Santo Antônio, Estrada PSB-219  821.459,70
Guaraçaí Córrego Guariba, Av. Liberdade 142.043,97
Guararapes Córrego Aracanguá, Estrada GRR-156  119.401,25
Guariba Córrego Guariba, Av. Liberdade  273.553,73

Córrego Santana, Av. Elias Moysés  165.317,27
Itapira 

Córrego Santana, Rua Cezário Dezoti 165.317,27
Córrego Patricios, Estrada MSP-333  63.625,83

Mesópolis 
Córrego Areia Bca, Estrada MSP-225  69.392,23

Natividade da Serra Ribeirão do Lixo, Bairro Paraitinga 161.000,00
Pongaí Rio Sucuri, Estrada POG-450 226.204,72
Pracinha Córrego da Baliza, Estrada L. Alves 851.603,61
Santa Rita d'Oeste Córrego Can Can, Estrada SRO-437 164.031,84
Silveiras Rio Bom Jesus, Estrada da Usina 230.741,18

Ribeirão dos Machados, Bairro Santa Cruz 446.201,55
Socorro 

Ribeirão dos Machados, Bairro Nogueiras 497.433,67
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Construção de Muro de Contenção (B) R$ 1.401.735,85

Município Local Total R$
Guareí Rio Guarda-Mor 408.034,99
Jundiaí Rua Joaquim Lino Camargo Jr. 308.661,04
Nova Luzitânia Rua Ernesto Cavalin 161.296,23
São J.do Barreiro Rua Reinaldo Maia Solto 134.312,86
Socorro Avenida Irmãos Picarelli 389.430,73

 

Construção de Muro em Gabião (C) R$ 155.000,72 

Município Local Total R$
Avenida São Paulo 53.766,18

Duartina 
Rua Maestro Mansur Abraão  101.234,54

 

Construção de Galeria (D) R$ 687.235,80

Município Local Total R$
Bady Bassitt Avenida Borboleta  500.000,00
Monte Alto Jardim Paraíso  187.235,80

 

Construção de Travessia em Aduelas (E) R$ 2.659.473,65

Município Local Total R$
Braúna Estrada BRN-030 136.947,54
Cafelândia Córrego do Cervo, Estrada CFD-303 157.243,26
Catanduva Córrego Laranjal, Rodovia Otavio Juliati 359.000,89
Cunha Córrego da Rodeio, Rua Luis O. França 142.023,21

Estrela D`Oeste Córrego da Taboinha, Estrada ESO-070 199.143,90

Fernandópolis Avenida Afonso Cáfaro 500.000,00
Pardinho Córrego Janeirinho, Estrada PRD-010 407.278,29
São Carlos Córrego Água Quente, Estrada Washington Pêra 311.655,69

Ribeirão Manduca, Rua Sete de Abril 113.213,41
Ribeirão Manduca, Rua Mal.Deodoro Fonseca 109.420,08
Ribeirão Manduca, Rua Tamandaré 112.639,22

Tatuí 

Ribeirão Manduca, Rua Santo Antônio 110.908,16
 

Recuperação de Aterros (F) R$ 371.615,54

Município Local Total R$
Fernandópolis Avenida Augusto Cavalin  251.615,54
Ubirajara Córrego Boa Vista, rua Dona B.Lara 120.000,00

 

Construção de Poço Tubular Profundo (G) R$ 915.912,31

Município Local Total R$
Lençóis Paulista Rua Benedito Ribeiro Leite s/nº  720.393,00
Potim Rua Benedito Sébe, 284  195.519,31

 

Demais Obras (H) R$ 1.293.854,15

Município Tipo de Obra Local Total R$
Barra do Turvo Recuperação de Cabeceira Rio Turvo  784.199,90
Itaporanga Recuperação de Talude Rua Antônio Pinto Ferreira  172.651,92

Jundiaí Recuperação de Margem 
Rio Guapeva, Av. Antônio 
Ozanan 

 137.002,33

Vargem Gde do Sul Canalização 
Córrego Santana,  Rua 
Ivo Rodrigues 

 200.000,00

 

Devolução de Recursos ao Governo Federal (I) R$ 55.920,00

Convênio MI-002/00 Devolução de recursos  55.920,00
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Resumo por Tipo de Obra  

Tipo de obra Total R$

A) Ponte 6.432.520,74

B) Muro de Contenção  1.401.735,85

C) Muro em Gabião 155.000,72

D) Galeria 687.235,80

E) Aduelas  2.659.473,65

F) Recuperação de Aterros  371.615,54

G) Poço Tubular Profundo 915.912,31

H) Demais Obras  1.293.854,15

I) Devolução de Recursos ao Governo Federal  55.920,00

Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I) R$ 13.973.268,76

 
- Ajuda Humanitária 
 
O Estado de São Paulo através da CEDEC e o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento 
Social e Cultural do Estado de São Paulo (FUSSESP) realizaram uma campanha de Ajuda 
Humanitária, em que culminou com o fornecimento de recursos para as populações atingidas 
por desastres naturais nas seguintes localidades: 
 
- Região Serrana do Rio de Janeiro: Teresópolis e Nova Friburgo 
Enchentes e deslizamentos de terra atingiram o Estado do Rio de Janeiro em janeiro de 2011. 
As cidades mais afetadas foram Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Sumidoro e São José 
do Vale do Rio Preto.  Foi considerado como o maior desastre climático da história do país.  
 

 

Levantamento: 916 mortes, 344 desaparecidos, 35 mil desalojados. 

Desaparecidos: Teresópolis: 180, Nova Friburgo: 85, Petrópolis: 45,  Sumidouro: 02,  em outras 
localidades da Região Serrana: 32.  

 

Materiais repassados:  84.970 kg de alimentos, 14.120 kg de materiais de higiene pessoal, 10.612 kg 
de materiais de limpeza, 221.856 peças de vestuários, 325 cobertores, 1.154 colchões, 3.924 caixas de 
remédios, 55.828 litros de água mineral e 6.631 materiais diversos. 

 

- Pouso Alegre – Minas Gerais 
De um total de 117 localidades, que tiveram problemas com as chuvas, 70 decretaram 
situação de emergência (dados divulgados pela Defesa Civil do Estado de Minas Gerais).  
 

Mortes: 16; Feridos: 72; Desabrigados: 2.295 e Desalojados: 15.630. 
 

 

Materiais repassados: alimentos: 7.400 kg, materiais de higiene pessoal : 895 kg , materiais de limpeza: 
190 kg materiais diversos: 2.350, peças de vestuários: 31.000, cobertores: 630, água mineral: 6.500 
litros.  

 
- Itajaí – Santa Catarina – SC 
Enchentes, deslizamentos de terra e alagamentos em Santa Catarina,  janeiro de 2011. 
 

Levantamento -  
Pessoas afetadas: 930 mil 

Mortos: 6,  24.124 pessoas desalojadas, 1.926 pessoas desabrigadas.  

 
Estado de Emergência: 83 Cidades.  
Estado de Calamidade Pública: Município de Mirim Doce.   

 
 

Materiais repassados: 1.000 Cobertores, 1.000 Colchões e 1.000 Lençóis. 

 

 
   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
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- Vale do Ribeira – São Paulo: Apiaí, Eldorado, Ribeira, Barra do Turvo, Registro, Sete Barras, 
Iguape e Iporanga 
 
A cheia do rio Ribeira afetou 17 municípios, atingindo dez mil pessoas pela enchente no Vale 
do Ribeira, interior do Estado de São Paulo. A cidade de Eldorado enfrentou a situação mais 
crítica: 80% da produção agrícola foi perdida.  
 

Municípios que decretaram Estado de Calamidade Pública: 
Eldorado, Ribeira e Iporanga. 

Municípios que  decretaram Situação de Emergência: 
 
  Barra do Turvo, Jacupiranga e Registro 

 
 

Materiais repassados: 871 agasalhos, 1.520 alvejantes, 1.581 baldes, 15 bonés laranja, 24 botas de 
PVC, 1.075 camisetas, 110 capas de chuva descartáveis, 2.788 cestas básicas, 2.598 cobertores, 
2.610 colchões, 60 coletes laranja, 590 cremes dentais, 1.606 esponjas, 330 escovas dentais, 1.323 
lençóis, 18 lonas plásticas, 1.536 luvas, 1.432 pás de lixo, 2.550 panos de limpeza, 1.604 rodos, 2.740 
sabões, 878 sabonetes, 7.968 sacos de lixo, 1.147 tênis, 1.541 vassouras, 2 fitas de isolamento. 

 
- Atendimento ao Público 
 

Mantém contato constante com o público interno e externo através do email 
(defesacivil@sp.gov.br) e da página (www.defesacivil.sp.gov.br).  
 
 

Contatos recebidos e respondidos (correspondências/dia): 43 pela rede notes, o número aumenta 
durante o período da “Operação Verão” (1º dezembro a 31 de março do ano subsequente) para 61 
correspondências/dia. Realizações: atendimento por telefone, desde orientações de como agir em 
situações de emergências, até a explicação sobre qual órgão buscar para resoluções de problemas. 
 
- Atendimento a Imprensa 
 

Manter a população orientada e informada foi o objetivo da Divisão de Comunicação Social.   
Distribuiu materiais de divulgação e informações gerais disponibilizadas na página da internet. 
 

Informações e Orientações: 733 notas de imprensa e 172 mil acessos ao site da Defesa Civil. 
 

- Material de Divulgação 
 

Ferramentas digitais: portal eletrônico, páginas de relacionamento e e-mails. A página da 
Defesa Civil foi aperfeiçoada e remodelada, com a atualização diária de fatos e informações da 
Casa Militar, de ações de defesa civil nos municípios.  Novos ícones de consulta foram criados: 
cadastro eletrônico de interessados em receber as notícias divulgadas no site, em tempo real, 
e o Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEC), propiciando maior proximidade com a Defesa 
Civil do Estado. Foram criadas páginas no Facebook com 5.000 seguidores, Youtube e Flickr. 
 
Realizações: Benefício aos Municípios do Estado 
 

Foram distribuídos mais de 850.000 itens em materiais de divulgação com orientações preventivas 
para fenômenos naturais, utilizados em campanhas educativas nas escolas; cursos de administração 
de emergências, cursos preparatórios para a Operação Verão, palestras, eventos sociais, feiras, etc.  

 

 
2- Corregedoria Geral da Administração - CGA 
 
O ano de 2011 foi marcado por grandes avanços. Para propiciar especialização do trabalho 
correcional e atender a solicitação das Pastas Estaduais, foram criadas as Corregedorias 
Setoriais Meio Ambiente (fevereiro), Habitação (maio) e Gestão Pública (novembro).  
 

- Termos de Cooperação Técnica: firmados com o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de 
Justiça, Ministério Público, Controladoria Geral da União e a Corregedoria Geral do Município 
de São Paulo. Objetivo: buscar maior celeridade e possibilitar o intercâmbio de informações 
com outros órgãos da própria Administração Pública Estadual, dos demais poderes de Estado 
e dos Governos Municipal e Federal.  

 
   

mailto:defesacivil@sp.gov.br
http://www.defesacivil.sp.gov.br/
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- Reestruturação: Com a edição do Decreto nº 57.500/11 foi mantido os grupos correcionais e 
departamentos existentes, e criadas a Ouvidoria Geral, Auditoria Geral, Comissão de Ética, 
Conselho de Transparência, Assessoria Policial Militar e a Assistência Policial Civil. 
 

Sistema Estadual de Controladoria foi criada, coordenado pela CGA . Objetivo: promover 
efetiva interação entre os órgãos de controle interno do Poder Executivo, especialmente as 
corregedorias, auditorias, ouvidorias e comissões de ética.  
 
- Portal da Transparência Estadual: foi atribuída à Corregedoria a função de administrar o 
Portal. Finalidade: centralização e divulgação de dados relevantes referentes à transparência 
na gestão e ao controle social. A versão experimental se encontra pronta e em 2012 entrará no 
ar no sitio  www.transparencia.sp.gov.br. 

 
- Consocial - Conferência convocada pelo poder público, é um instrumento de fomento à 
participação social. Finalidade: institucionalizar a contribuição da sociedade nas atividades de 
planejamento, gestão e controle de uma determinada política ou conjunto de políticas públicas. 
 

O governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto n° 56.964/11, convocou a Etapa 
Paulista da Conferência, estabelecendo a CGA como responsável pela condução da 
organização da 1ª Conferência de Transparência e Controle Social do Estado de São Paulo.  
 

Foi elaborado um sítio eletrônico - www.consocial.sp.gov.br, além de perfis nas redes sociais, 
para ampla divulgação. 

 
- Prêmios: a CGA foi finalista do Prêmio Mario Covas, maior premiação do setor público 
estadual, realizada na Sala São Paulo, e ganhou menção honrosa no Prêmio Innovare, maior 
premiação da Justiça brasileira, em solenidade ocorrida no Supremo Tribunal Federal. 
 
Atuação Correcional 
 

Parte dos trabalhos da CGA é de apuração de denúncias.  Os canais eletrônicos “Fale 
Conosco” e “Denúncia OnLine”, disponíveis no site   www.corregedoria.sp.gov.br  registraram:   

 
Quantidade de Denúncias 

Ano 
Fale Conosco Denúncia OnLine 

2010 144 190 
2011 385 561 

 

Setorial Educação - realizou inspeções nas escolas e nas unidades subordinadas e fundação 
vinculada, a fim de verificar a regularidade das atividades desenvolvidas e esclarecimento de 
denúncias. Foram apontadas responsabilidades individuais e calculados valores a serem 
restituídos decorrentes de decisões definitivas do Tribunal de Contas do Estado. 

 
Setorial Saúde - recebeu diversas denúncias nas modalidades on line e presencial. Todas 
ensejaram instauração de procedimentos de apuração. Foram realizadas diligências, oitivas e 
solicitadas informações junto às unidades da Secretaria da Saúde e outros órgãos da 
administração Estadual. 
 

Destaque à fiscalização quanto ao cumprimento das jornadas de trabalho, plantões e situação funcional 
dos servidores; combate e prevenção de furtos e roubos, envolvendo medicamentos e insumos da 
Secretaria da Saúde. 

 
Setorial Meio Ambiente - foco dos trabalhos do ano de 2011. 
 

- verificação da regularidade da ocupação dos prédios estaduais. 
- autuação de Associação de Funcionários que exercia suas atividades dentro da Secretaria sem 
autorização legal. 
- verificação de “golpes” aplicados por quadrilha de estelionatários na Capital que se passava por fiscais 
da CETESB, culminando em prisões dos envolvidos. 
- denúncias de desmatamentos ilegais, recebimento de valores indevidos, contratações irregulares nas 
unidades da Administração Direta e Indireta ligadas ao Meio Ambiente.  
- correições ordinárias. 
- falta de cumprimento de deveres funcionais por parte de funcionários públicos.  

 
   

http://www.transparencia.sp.gov.br/
http://www.consocial.sp.gov.br/
http://www.corregedoria.sp.gov.br/
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Setorial Habitação - visitou 3 núcleos regionais da CDHU, para apresentação da nova 
Corregedoria Setorial e seus integrantes, levantamento da situação física dos escritórios e do 
pessoal alocado; inspecionou 20 obras habitacionais; participou de reuniões do Conselho 
Estadual de Habitação – CEH. Missão: - aprimorar o Plano Estadual de Habitação e do 
Conselho de Administração da CDHU, para apresentação dos Decretos nº 57.500 e nº 
57.501/2011. - ressaltar a importância de ações preventivas em termos de combate à 
corrupção e às irregularidades. 
 
 

Departamento de Auditoria, Prestação de Contas e Diárias: 
 
- Análise de documentos referentes a convênios e obras, reuniões com autoridades superiores de 
órgãos públicos estaduais e municipais. Recomendação: observar às regras da Administração Pública, 
objetivar o atendimento à legislação e o aperfeiçoar a transparência no trato da coisa pública. 
- Participação na operação dos plantões da Saúde e verificar o absenteísmo em hospitais públicos, em 
diversas regiões do Estado. 
- Levantamento e fiscalização de convênios e obras decorrentes de emendas parlamentares. 

 
 

Departamento de Monitoramento de Evolução Patrimonial - Houve revisão do Sistema AEP 
- Acompanhamento da Evolução Patrimonial, propiciando novas implementações que 
resultarão em sua Versão 2.0 em 2012. No mês de maio, os dirigentes cadastrados receberam 
comunicado sobre o início do período de entrega da declaração anual de bens e valores. De 
maio a setembro foram prestados atendimentos às unidades de recursos humanos e 
declarantes, totalizando um volume de mais de 1.200 atendimentos. 
- Durante o ano acompanhou e manteve atualizado o cadastramento das autoridades e 
dirigentes porventura desligados ou empossados, providenciando as devidas publicações no 
Diário Oficial do Estado. 
 
 

Departamento de Auditoria Eletrônica – Missão: propor, organizar, administrar e coordenar o 
desenvolvimento e a manutenção de sistemas estratégicos de informação, de responsabilidade 
da CGA, nas áreas da gestão e controle interno. Destacam-se: 
 
- Concepção, modelagem e coordenação do desenvolvimento do sistema de Cadastro Estadual de 
Entidades - CEE e criação do Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE. 

 

- Elaboração de manuais e gerenciamento das ações para a implantação do CEE. 
 

- Concepção e coordenação do desenvolvimento da primeira versão do Portal da Transparência, previsto 
no Decreto nº 57.500/2011. 

 
 

Departamento de Serviços Terceirizados - responsável pela gestão de aproximadamente 
10.000 contratos de serviços registrados no sítio www.terceirizados.sp.gov.br. Destaca o 
trabalho de conscientização dos agentes públicos no sentido de que sejam observados, em 
suas contratações, os valores referenciais estabelecidos nos 17 estudos de serviços 
terceirizados disponibilizados no sítio www.cadterc.sp.gov.br, editados e divulgados pela Pasta 
da Gestão Pública. Foi foco em 2011, a realização de inspeções para avaliar e fiscalizar a 
execução dos contratos. 

 
Números da atuação da CGA por departamento/setorial em 2011 (em números absolutos) 
 

Setorial – Departamento 
Economia Gerada - Decorrência 

da Atuação Correicional  
Número de Diligências 

Realizadas  
Controle Funcional Não mensurável 19 
Educação Não mensurável 29 
Habitação Não mensurável 8 
Inteligência e Combate à Corrupção Não mensurável 62 
Meio Ambiente Não mensurável 29 
Processos Não mensurável 23 

 

 
   

http://www.terceirizados.sp.gov.br/
http://www.cadterc.sp.gov.br/
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Setorial – Departamento 
Economia Gerada - Decorrência 

da Atuação Correicional  
Número de Diligências 

Realizadas  
Monitoramento de Evolução 
Patrimonial 

Não mensurável 2 

Obras1 R$ 441.619,71 28 
Monitoramento de Licitações2 R$ 1.674.442.478,00 11 
Terceirizados3 R$ 4.638.000,00 98 
Saúde4 R$ 1.266.203,45 67 
Prestação de Contas e Diárias5 R$ 3.518,90 129 
Auditoria Eletrônica6 R$ 14.800.000,00 4 
Total R$ 1.695.591.820,06 509 
1 – Diferenças apuradas em medições realizadas pela CGA 
2 – Economia pela realização de pregões eletrônicos monitorados pela CGA  
3 – Reduções contratuais decorrentes do monitoramento da CGA 
4 – Devoluções ao erário na aquisição de equipamentos hospitalares e decorrência da verificação dos registros de 
ponto 
5 – Diferenças a serem restituídas ao erário 
6 – Execução de multas sobre serviços de comunicação de dados, decorrentes de penalidades contratuais 
 
 
Pregão Eletrônico – No período de janeiro a novembro foram monitorados 24.099 editais de  
licitações na modalidade pregão no Estado de São Paulo, sendo 23.516 na modalidade 
eletrônica e 583 na modalidade presencial. 
 
 

Evolução da modalidade licitatória Pregão no Estado de São Paulo 
janeiro - novembro 2011
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* não inclui Universidades, Ministério Público e Defensoria Pública
 

Fonte: www.imesp.com.br/e-negociospublicos 

 
 

 
   

http://www.imesp.com.br/e-negociospublicos
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Evolução Percentual do Pregão Eletrônico
 janeiro - novembro 2011
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* Não inclui Universidades, Defensoria Pública e Ministério  
Fonte: www.imesp.com.br/e-negociospublicos 

 
3- Subsecretaria de Gestão Estratégica de Governo 
 
A Subsecretaria de Gestão Estratégica de Governo - SGE planeja, coordena e monitora as 
diretrizes e políticas relativas à integração das ações governamentais, participando da 
definição de agenda e fixação de prioridades dos compromissos assumidos no Programa de 
Governo. 

 

Atua na articulação e integração de ações e projetos intersetoriais, sendo responsável pela 
coordenação dos Governos Presentes - Encontros Regionais de Desenvolvimento e apoio às 
Agendas Metropolitanas. Realização: quatro eventos do Governo Presente. Parceria:  
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Participação:151 municípios, e três 
Agendas Metropolitanas: Região do Grande ABC, Baixada Santista e Região Metropolitana de 
Campinas. Beneficiados: 35 municípios. 
 

 Acompanha e dá suporte aos trabalhos que são desenvolvidos pelo Comitê de Qualidade da 
Gestão Pública - CQGP. Participa das reuniões e auxilia a coordenação e implementação das 
decisões. Realização: 9 reuniões do Comitê, e instituídos 9 Grupos Técnicos, intersecretariais.  
 
4- Subsecretaria de Assuntos Parlamentares 
 
Principais Ações - as atividades realizadas foram as seguintes: 
 

Emendas Parlamentares - É o instrumento que os parlamentares dispõem para indicar 
programações orçamentárias. Objetivo: atender demandas das comunidades que representam. 
Existem as emendas coletivas, como as de Bancada, produzidas em conjunto pelos 
parlamentares. 

 

As indicações são cadastradas no Sistema de Demandas Parlamentares - SDP, classificando-
as por secretaria, município, instituição, valor, objeto, parlamentar e partido político, atribuindo 
a cada indicação um código numérico, o que possibilita análise e encaminhamento das 
emendas. Uma vez liberadas para atendimento nas Secretarias de Estado, chegam às 
entidades ou Prefeituras, por meio de convênios. 
 

Convênios - No ano de 2011, foram realizados 8 eventos, para assinatura coletiva de 695 
convênios, beneficiando 329 municípios: 
 

Data Nº de convênios Municípios contemplados 
01/08/2011 140 110 
05/09/2011 226 163 
07/10/2011 5 5 
26/10/2011 62 62 
03/11/2011 255 183 
07/12/2011 138 109 
09/12/2011 7 6 
13/12/2011 428 285 

 
   

http://www.imesp.com.br/e-negociospublicos
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Cadastradas: 3.684 indicações de 94 Deputados Estaduais e 20 de Deputados Federais. Beneficiados:  
612 municípios.  94,88% do total de 645 municípios. 
 
- Secretarias de Estado que receberam indicações para formalização de convênios: 

 

Secretaria Total de emendas liberadas no SDP 

Desenvolvimento Social 1.193 

Saúde    632 

 
Secretaria Emendas liberadas Secretaria Emendas liberadas 

Planejamento   631 Trabalho 4 
Cultura   118 Pessoa com Deficiência 3 
Esporte   118 Saneamento 3 
Educação     37 Transporte 3 
Agricultura     19 Desenvolvimento 2 
Meio Ambiente    18 Habitação 2 
Justiça    12 Segurança 1 
Turismo     9 Gestão 1 

Total 2.806 
 
Para maior transparência, encontra-se disponível no site da Secretaria da Fazenda, relação de 
todos os convênios firmados a partir de 2007, oriundos de emendas parlamentares, 
classificados por ano e Secretaria (www.fazenda.sp.gov.br/contas/convenios). 

 
Sistema de Acompanhamento Legislativo - SIALE, desenvolvido para monitorar 
eletronicamente e on line o acompanhamento de informações e indicações. Objetivo: 
administrar o retorno das solicitações formuladas às diversas Secretarias e demais órgãos 
públicos do Estado para a Casa Civil ter controle de prazos e retornos encaminhados à 
Assembleia Legislativa. 

 
No exercício de 2011, foram recebidas 3.670 indicações 

 
5- Subsecretaria de Comunicação 
 
5.1- Unidade de Imprensa 

 
Portal do Governo do Estado de São Paulo - Principal acesso para a imprensa, formadores 
de opinião e público em busca de informações sobre o Governo Paulista.  

 
Ao todo 3.127 textos foram publicados no endereço www.saopaulo.sp.gov.br até dia 
16/12/2011, cobrindo todo o universo da administração pública, suas ações, realizações, 
sugestões de pauta e cobertura da agenda diária do Governador. A atualização inclui: 
 
 - Publicação de notícias produzidas por todos os órgãos do Governo e a redação da Subsecretaria de 
Comunicação em tempo real. 

 

- Publicação de fotos de referência e de banco de dados, fotos acerca do dia-a-dia de todos os órgãos 
do Governo do Estado e  agendas do Governador, permanentemente disponíveis. 

 

- Edição diária da homepage do portal, de 432 discursos transcritos, de 36 programas ‘Conversa com o 
Governador’ e 43 boletins informativos. 

 
Redes Sociais - Atualizações são diárias em diversas redes sociais. Objetivo: disseminar e 
descentralizar informações com a maior rapidez possível, democratizar seu acesso por meio da 
web e permitir a interatividade entre os cidadãos com as secretarias e entidades vinculadas ao 
Governo. Atualmente, mantém perfis em 9 redes sociais: Twitter, Facebook, Flickr, Youtube, 
SoundCloud, Orkut, Google +, Foursquare e SlideShare. 
 
Nestas redes são disseminadas informações veiculadas no Portal do Governo do Estado, que 
funciona como a matriz das notícias que abastecem as redes sociais, informações de outras 
fontes e mídias (áudio, vídeo, fotos, banners). 

 
   

http://www.saopaulo.sp.gov.br/
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Twitter - principal mídia social utilizada pelo Governo, o perfil @governosp tem atualmente 33 mil 
seguidores e segue 93 perfis no Twitter, sendo as autarquias e secretarias estatais.  Em 2011 foram de 
33 mil interações, entre postagens, respostas e retransmissões de tweets. 

 

 Facebook - alcançou o limite permitido de amigos - cinco mil. Mais de quatro mil pessoas visitaram a Fan 
Page do Governo de São Paulo. Na rede foram mais de mil postagens, entre respostas aos usuários e 
inserções. No Orkut, foram 141 interações. 

 

Canal do YouTube foi abastecido com 615 vídeos de discursos e coletivas do Governador; a página do 
Flickr abastecida com 1.400 fotos dos bastidores dos eventos. SoundCloud recebeu 568 matérias em 
áudio. 

 
5.2- Unidade de Marketing 

 
Administração Direta 

 
- Casa Civil 

 
São Paulo Governo Presente - Campanha de informação pública com caráter institucional 
Objetivo: informar a população sobre as melhorias realizadas em determinada região, 
orientando a população local. 

 
Revelando São Paulo - Campanha institucional do Programa Revelando São Paulo tem se 
firmado como uma vitrine da cultura tradicional paulista, pela valorização das raízes e 
expressões culturais no interior, litoral e na capital. Objetivo: orientar a população sobre as 
atividades culturais do programa e as possibilidades de lazer. Realização: Secretaria da 
Cultura. Parceria: Organização Social Abaçai Cultura e Arte. 
 
- Secretaria da Cultura 

 
Museus de São Paulo - Campanha educacional que visou esclarecer a população sobre a 
diversidade de museus existentes em São Paulo. 

 
Programa Fábrica de Cultura - Campanha de informação pública. - Objetivo: explorar o 
potencial artístico e cultural de jovens e aprofundar os conceitos de cidadania, despertando 
novos talentos para o teatro, cinema, música, literatura, arte, dança e muito mais. Divulga para 
a população os espaços criados pelo Governo do Estado de SP destinados a estimular jovens 
de pontos diferentes da cidade a fortalecer sua identidade e autoestima por meio das artes.  
 
Programa Cultura Livre - Campanha de informação pública. Objetivo: levar cultura onde o 
cidadão está.  Parceria: Secretaria da Cultura com a Secretaria do Meio Ambiente.  Informa a 
população sobre que acontece nos parques e espaços públicos da Capital Paulista.  
 
Reabertura do Teatro Sergio Cardoso - Campanha institucional. Objetivo: informar a 
população sobre a reabertura do  teatro com modernas instalações obedecidas as normas de 
segurança. 
 
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 

 
Campanha Via Rápida - Campanha de informação pública sobre o novo programa de 
qualificação profissional destacando que a iniciativa pode contribuir para que os cidadãos 
conquistem melhores oportunidades no mercado de trabalho ou beneficiar aqueles que 
desejam ter seu próprio negócio. Objetivo: oferecer à população cursos rápidos de qualificação, 
de até 3 meses.  
 
- Secretaria de Desenvolvimento Social 
 
Programa Bom Prato - Campanha institucional. Objetivo: informar à população do serviço: 
café da manhã de qualidade a R$ 0,50.  Benefício: população carente com alimentação 
saudável e nutritiva a um preço acessível. 
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Campanha Viva Leite - Campanha institucional para informar a população sobre o programa 
de distribuição gratuita de leite de qualidade. É promovida pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social, a campanha destaca que o projeto Viva Leite tem cunho duplamente social de levar 
leite à população e garantia de trabalho para os trabalhadores do campo. 

 
- Secretaria da Educação 

 
Programa Ensino Médio Técnico - Campanha institucional. Objetivo: informar aos estudantes 
paulistanos sobre a possibilidade do aluno aprender uma profissão de forma gratuita durante o 
ensino médio, por meio de formação técnica de qualidade. Destaca-se a preocupação em 
ajudar a população na conquista de um bom emprego. 

 
SARESP - Campanha institucional. Objetivo: incentivar os estudantes das escolas estaduais a 
participarem do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar - SARESP. A campanha 
destacou a importância do programa de avaliação do desempenho do ensino para uma 
melhoria contínua da educação. As peças de publicidade destacaram a distribuição gratuita de 
12.000 laptops aos estudantes que tivessem as melhores notas. 

 

- Secretaria da Saúde 
 

Programa Combate Álcool para Menores – Campanha de utilidade pública. Objetivo: 
sensibilizar e conscientizar a população sobre os malefícios causados pelo consumo de álcool 
por menores de idade e divulgar as novas regras estabelecidas pela Lei nº 14.592, de 19 de 
outubro de 2011. A campanha foi em quatro fases: campanhas de sensibilização; sócio-
educativo; comunicar as sanções previstas na lei referente ao seu descumprimento,  a venda 
de álcool para menores; e a quarta fase, reforçar a idéia da ação: álcool para menores é 
proibido. 

 

Para a Administração Indireta 
 

- SABESP 
 

Programa Rio Paraíba do Sul - Campanha institucional para divulgar iniciativa na qual os 
funcionários da SABESP, pescadores, funcionários e um grupo de estudantes realizaram a 
soltura de dois mil peixes no rio Paraíba, em comemoração ao Dia do Rio Paraíba do Sul. 
Objetivo da cerimônia com a soltura dos peixes foi simbolizar o principal ganho ambiental 
obtido com o tratamento dos esgotos. 

 

Programa de Combate a Fraudes - Campanha de utilidade pública. Objetivo: tornar mais 
eficaz o combate às fraudes em ligações de água em todo o Estado. Foco: informar e 
sensibilizar a população quanto à importância de combate a fraudes em ligações de água, 
conscientizando os cidadãos paulistas de seus direitos. Parceria: SABESP com o Instituto São 
Paulo Contra a Violência – ISCV.  Destaque da campanha: - denúncias contra fraudes no 
Disque-Denúncia (181), serviço mantido pelo ISCV e pela Secretaria da Segurança Pública. 

 

Projeto Tietê - Campanha de esclarecimento sobre o “Projeto Tietê”, um dos maiores 
programas de saneamento ambiental do Brasil. Objetivo: coletar e tratar os esgotos de cerca 
de 18 milhões de pessoas da Região Metropolitana de São Paulo, melhorando as condições 
ambientais e de saúde pública. 

 

Institucional SABESP - Campanha institucional. Objetivo: fortalecimento da imagem da 
SABESP com caráter educacional para uso racional da água, destinação adequada dos 
esgotos e preservação do meio ambiente. 

 

Soluções ambientais - Campanha institucional e de caráter educativo. Objetivo: mostrar que 
simples atitudes podem ser valiosas soluções ambientais e contribuir para preservação do 
meio ambiente, como por exemplo, por meio do incentivo do reuso da água. 
 
- EMTU 
 
Integração da linha 4 – Campanha de informação pública. Objetivo: anunciar que importantes 
linhas metropolitanas foram integradas ao terminal Butantã da linha 4 - Amarela do Metrô. 

 
   

http://www.ispcv.org.br/
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- Nossa Caixa Desenvolvimento - Campanha de informação pública. Objetivo: divulgar a 
população as facilidades de crédito que a Nossa Caixa Desenvolvimento oferece a micro e 
pequenos empresários, auxiliando-os e fomentando, o comércio e a indústria no Estado. 

 
- CPTM 

 
Dia do Ferroviário - Campanha institucional. Objetivo: homenagear a categoria dos 
ferroviários e ressaltar a importância desse meio de transporte. 

 
- METRÔ 

 
Linha Amarela - Campanha de informação pública. Objetivo: divulgar a inauguração das 4 
Estações da linha Amarela do Metrô informando a população sobre a ampliação do sistema 
metroviário da cidade e os ganhos em economia de tempo no transporte, e mais opções de 
locomoção para a população com as novas linhas. 

 
Postos de recarga Bilhete Único - Campanha de informação pública. Objetivo: informar ao 
cidadão sobre o aumento de postos de recarga do Bilhete Único do Metrô. A campanha 
destacou que a população terá mais opções para escolher o melhor local para efetuar a 
recarga do seu cartão do bilhete único. 

 
- CDHU 

 
Programa de Recuperação da Serra do Mar - Campanha institucional. Objetivo: divulgar os 
resultados alcançados pelo Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar, da 
Companhia de Desenvolvimento de Habitacional Urbano - CDHU. 

 
5.3 - Biblioteca Virtual- BV - Atendimentos realizados em 2011 nas Caixas São Paulo/Fale 
Conosco (Portal do Governo do Estado de São Paulo; Cidadão.SP; Ouvidorias.SP; Casa 
Civil.SP; NovaMarginal.SP; Rodoanel; Comitê de Qualidade da Gestão Pública; INVESTE.SP; 
SaoPauloSite@sp.gov.br e nosso próprio site): 
 
Acesso às paginas do site da Biblioteca Virtual (www.bv.sp.gov.br):  
 
 

Indicador  Quantidade 
Visitantes únicos 
Número Total de Visitas ao Site da BV 
Visitas convertidas em pesquisas 
Pesquisas realizadas em Programas e Projetos Sociais 
Downloads 

555.279 
670.518 

295 
160.360 
198.464 

 
Downloads mais procurados: 
Indicador  Quantidade Indicador Quantidade 
O que é Folclore? 
História da Escravidão no Brasil 
Lendas da Região Sul (Especial 8/07) 
Informações sobre o Petróleo 
Festas Juninas (Especial 6/2007) 

39.977 
37.960 
22.352 
10.729 
  7.645 

Árvores Nativas (Especial9/07) 
Geografia do Estado de SP  
História de Oscar Niemeyer 
Orientação Financeira 
Usinas Hidrelétricas 

5.313 
4.371 

  4.191 
  3.689 
  3.684 

     
 
Páginas mais acessadas 
Indicador  Quant.  Quant. 
São Paulo - Geografia do Estado 
São Paulo - Cultura e Folclore Paulista 
Home Page de Projetos e Programas Sociais 
Temas Diversos - Cursos On line 
Acervos e Bibliotecas Digitais 

52.306 
45.009 
32.798 
28.441 
15.041 

São Paulo - História 
Home Page de Temas Diversos 
Turismo Interior -Campos Jordão 
São Paulo - Feriados 
São Paulo - Dados Estatísticos 

22.037 
16.617 
14.596 
13.425 
17.995 

 

 
   

http://www.bv.sp.gov.br/
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      Especiais de 2011 
Mês Especiais de 2011 

Janeiro Retrospectiva Tecnológica da Década 
Fevereiro Alimentos para uma Velhice Saudável 
Março Curiosidades sobre as Bibliotecas 
Abril Tiradentes 
Maio Governo Federal, Estadual e Municipal 
Junho Cuidados na hora de adquirir um veículo usado 
Julho 50 eventos e lugares para visitar no inverno 
Agosto Primeiros socorros 
Setembro Transporte e meio ambiente 
Outubro Histórias em quadrinhos 
Novembro Dia da Consciência Negra 
Dezembro Curiosidades sobre o Natal e Ano Novo 

 
Acesso às Redes Sociais 
 
 Mês Especiais de 2011 

Seguidores no Twitter     3.182 
Fãs no Facebook       717 
Posts publicados no Twitter        810 
Posts publicados no Facebook       176 
Interações no Facebook 108.782 
Acessos ao blog da Biblioteca Virtual  32.976 

 
 
 
 
 
 
 
6. Subsecretaria de Relacionamento com Municípios 
 
As atividades são divididas em cinco formas de atendimento: 
 

 

 

Setor 
Responsável 

Atividades 

Atendimento pessoal a Prefeitos e Vereadores Administração do aplicativo “Portal 
dos Municípios” 

Recebimento de demandas, acompanhamento 
e envio de respostas (inclusive Programa SP 
GOV Presente) 

 Administração do aplicativo   

 “Demandas do Governador” 

Gabinete 

Recebimento de solicitações de autorizações 
governamentais e despacho para ATG- 
Publicações no DOE 

Adminstração do aplicativo SAG- 
Sistema de autorizações 

governamentais 

Atendimento pessoal/ telefônico a Cidadãos e Terceiro setor CRC- Grupo de 
relacionamento 
com o cidadão Atendimento e solicitações por cartas Emails e fax 

Atendimentos realizados pelo Subsecretário a Prefeitos e Deputados: 
 

Autoridade Quantidade 
Prefeitos 1.829 
Prefeitos com Deputados    412 
Total 2.241 

Fonte : Subsecretaria de relacionamentos com os Municípios  
 
Demandas recebidas por Cidadãos e/ou Terceiro Setor: 
 

Demandas Quantidade 
 Concluídas 4.809 
Aguardando parecer externo 1.740 
Em redação    756 
Total das demandas recebidas 7.305 

                        Fonte: Corpo Técnico do Grupo de Relacionamento com Cidadão e Terceiro Setor 
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Controle de respostas separadas por Secretaria: 
 

Secretaria Qtde 
 

Respondida 
 

Pendente 
 

Tempo 
médio/dias 

% 

Administração Penitenciária 251 210 41 18 3,4 
Agricultura e Abastecimento 238 205 33 41 3,3 
Desenvovimento Social     1 1 0 1 0,0 
Casa Civil    38 30 8 29 0,5 
Cultura 116 48 68 22 1,5 
Desenv. Econômico, Ciência e Tecnologia 330 263 67 29 4,6 
Desenvolvimento Social 299 238 61 19 3,6 
Direitos da Pessoa com Deficiência   38 25 13 28 0,5 
Educação 635 488 147 22 8,8 
Energia     3 1 2 3 0,1 
Esporte, Lazer e  Juventude 126 91 35 5 1,7 
Fazenda  316 240 76 33 4,2 
Gestão Pública 352 197 155 19 4,9 
Habitação 252 146 106 23 3,4 
Justiça e Defesa da Cidadania 189 168 21 13 2,7 
Meio Ambiente 169 99 70 48 2,4 
Planejamento e Desenvolv. Regional 122 27 95 37 1,8 
Procuradoria Geral do Estado 90 75 15 9 1,2 
Saneamento e Recursos Hídricos 267 176 91 18 3,7 
Energia 2 2 0 3 0,0 
Saude 1.382 832 550 21 18,9 
Segurança Pública    806 297 509 31 11,0 
Emprego e Relações de Trabalho      65 45 20 17 0,8 
Lojistíca e Transportes 1.066 776 290 42 14,7 
Transportes Metropolitanos 151 129 22 17 2,1 
Turismo 1 0 1 0 0,0 
Total 7.305 4.809 2.496 548 100,0 

  
Atendimento pessoal/telefônico realizado pelo Grupo de Relacionamento com Cidadão e 
Terceiro Setor: 
 

Demandas Quantidade 
Concluídas 541 
Aguardando parecer externo    95 
Em  andamento  142 
Atendimento pessoal  252 
Total das demandas recebidas 1.030 

                        Fonte: Grupo de Relacionamento com Cidadão e Terceiro Setor 
 
Envio de cartas de ciência de recebimento de demanda: 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

Demandas Recebidas 241 119 75 58 493 
Cartas Enviadas 165 42 21 26 254 
Telefonemas recebidos 8 9 2 4 23 

Total 414 170 98 88 770 
Obs.: Serviço especial, realizado desde o início de setembro de 2011, de ciência do recebimento das demandas dos 
cidadãos. 
 
 
Solicitações recebidas nos Governos Presentes: 

Local do evento Nº de Municípios 
Envolvidos 

Recebidas Respondidas 
Aguardando 

respostas 
Registro 23 505 457 51 
São José dos Campos 39 634 319 101 
Presidente Prudente 53 855 440 415 
Itupeva 34 709 em cadastro - 
Total 149 2.703 1.216 567 

Fonte: Subsecretaria de Relacionamento com Municípios-SRM 
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7. Ouvidoria 
 
Utiliza o Sistema de Ouvidorias do Estado de São Paulo, por meio de telefone, fax e do site 
www.ouvidoria.sp.gov.br  
 

Tipos de demanda Quantidade 
Denúncia 163 
Elogio 31 
Expressão Livre 21 
Reclamação 516 
Solicitação de informação 420 
Sugestão 102 
Total 2011 1.253 

  
 
8. Unidade de Arquivo Público 
 

O ano de 2011 deu continuidade dos trabalhos de reforma e ampliação das instalações físicas 
do Arquivo Público. O novo edifício anexo, a ser inaugurado em 2012, permitirá a incorporação 
de 60 km lineares de documentação de guarda permanente, em perfeitas condições de 
climatização e de segurança.  
 
Núcleo de Comunicação - Objetivo: divulgar as ações do Arquivo Público do Estado de São 
Paulo junto à sociedade.  
 
- Destaque: 3º ano do Informativo do Arquivo Público do Estado de São Paulo (14 edições), distribuído 
quinzenalmente para os 18.132 contatos cadastrados em nossa base de dados.  
 
 - Facebook e Twitter: responsável pelos perfis do Arquivo Público no Twitter (4.020 followers) e no 
Facebook (5.000 amigos e 2.385 fãs).  
 
- Assessoria de imprensa: publicação de 70 matérias em jornais/revistas, 40 reportagens em 
rádio/televisão e 137 notícias em portais na internet. Releases: 15; atendimento à jornalistas: 165;   
acompanhamento de 17 filmagens ao longo do ano.  
 
- Sala de Imprensa :  (http://www.arquivoestado.sp.gov.br/imprensa). Total de acessos: 2.385. 
 

Programa de Gestão Documental Itinerante - PGDI 
 

Conjunto de ações planejadas que prevê o deslocamento de dez equipes técnicas até os órgãos da 
Administração Direta para orientar a avaliação da massa documental acumulada, a elaboração e 
aplicação de planos de classificação e tabelas  de temporalidade, e o recolhimento de documentos de 
valor permanente ao Arquivo Público do Estado. 
 

Realizações do PGDI:  
 

- "Encontro com as Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo", em 06/04/11. Participantes: 
280 profissionais das Secretarias para orientação geral sobre o trabalho;  
 

-Elaboração: a) Manual do PGDI; b) pareceres técnicos (3) referentes às visitas técnicas ao Centro de 
Documentação da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico - UPPH da Secretaria da Cultura, ao 
arquivo da Coordenadoria da Região Oeste do Estado e ao Museu Penitenciário Paulista da Secretaria 
da Administração Penitenciária;  
 

Realização de eventos: 163, nas 24 Secretarias de Estado, Procuradoria Geral do Estado e Fundação 
SEADE (reuniões, palestras, visitas, oficinas, treinamentos). Público Alvo: membros das Comissões de 
Avaliação de Documentos e funcionários de protocolo e arquivo destes órgãos; 
 

-Desenvolvimento de estudos para elaboração de Planos e Tabelas das seguintes Secretarias:  
 

Agricultura e Abastecimento, Casa Civil, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, 
Desenvolvimento Social, Direitos da Pessoa com Deficiência, Emprego e Relações do Trabalho, 
Energia, Habitação, Regional Logística e Transportes, Planejamento e Desenvolvimento Regional e, 
Fundação Parque Zoológico de São Paulo .  
 

 

-Avaliação e eliminação de documentos: publicação de 113 Editais de Ciência de Eliminação de 
Documentos no DOE, autorizando a eliminação de 20.360,34 caixas de arquivo (2.849,10 metros lineares 
ou 142.455 toneladas de documentos). 

 
   

http://www.ouvidoria.sp.gov.br/
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Programa de Gestão Documental Itinerante nos Municípios - PDGIM 
Orientação individualizada aos Municípios, por meio de visitas técnicas da equipe do Centro de 
Assistência aos Municípios às Prefeituras e Câmaras dos 15 Municípios sede de região administrativa do 
Estado. Objetivo: tornar os Municípios Sede multiplicadores e referência para os municípios vizinhos. 

 
Cooperação Técnica: 
Termo de Cooperação Técnica com o Arquivo Nacional: Projeto InterPARES – International Research on 
Permanent Authentic Records in Electronic System: Participação do 8º Encontro Plenário do TEAM Brasil 
(dias 30, 31/05 e 01/06), realizado no Arquivo Nacional (RJ). Objetivo: apresentação do andamento do 
estudo de caso sobre Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e 
Informações – SPdoc; 9º Encontro Plenário do TEAM Brasil, realizado na Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP ( 24 a 26/11). Objetivo: apresentação da revisão do estudo de caso sobre o 
SPdoc, bem como da proposta de “Plano de Ação”. 
Cooperação Técnica com ALESP - Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (proposta): 
institucionalizaçao de Arquivos Públicos Municipais em toda a extensão do território estadual. 
Cooperação Técnica com Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (proposta); 
cursos à distância sobre arquivos e gestão documental. Objetivo: capacitação de agentes públicos 
estaduais e municipais. 
Cooperação Técnica com a CGA - Corregedoria Geral da Administração (proposta). Objetivo: 
desenvolvimento de ações conjuntas na fiscalização da política estadual de arquivos. 

 
Assistência Técnica 
Sistema de Arquivos do Estado – SAESP: Orientação técnica as 84 Comissões, 22 Subcomissões e 4 
Grupos de Trabalho. Realização:  482 atendimentos aos órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual e demais consulentes, sendo 61 atendimentos por telefone e 421 por e-mails; 59 reuniões de 
trabalho e 31 visitas técnicas. Elaboração: 2 pareceres técnicos (Departamento de Estradas e Rodagem 
– DER e Secretaria do Meio Ambiente). 
 

 Municípios Paulistas: Realização de 337 atendimentos a 90 Municípios: 30 visitas técnicas, 143 e-mails, 
71 atendimentos por telefone, 4 reuniões e 88 ofícios; acompanhamento direto do Inquérito Civil de São 
Caetano do Sul, iniciado em 2002, sendo base para Ação Civil Pública iniciada em 03/2010 e com 
sentença condenatória à Prefeitura, promulgada em 01/2011 e publicada em 02/2011; encaminhamento 
de 1.290 Ofícios aos Prefeitos e Presidentes de Câmara Municipal, oferecendo orientação para a 
regulamentação da Lei de acesso à informação  nº 12.527/2011. 

 
Convênio 
SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados: realização de estudos e pesquisas para a 
definição de critérios seguros que orientem a seleção de amostragens de documentos públicos estaduais 
destinados à eliminação (DOE de 28/07). Resolução CC de 26/09/11 designou grupo de trabalho que 
reúne funcionários do Departamento de Gestão do SAESP e da Fundação SEADE. 

 
Monitoria e fiscalização 
Implementação da Política Estadual de Arquivos: Elaboração: a) parecer técnico referente à visita técnica 
ao galpão de guarda dos documentos da Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP; b) Projeto 
"Identificação de documentos arquivísticos produzidos e/ou acumulados pelo DEOPS".  

 
Elaboração de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade das Atividades-Fim 
- Secretaria de Gestão Pública - Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN: Aprovados e 
Publicados no DOE em 03/07/2011 – Resolução SGP n° 23, de 27-7-2011 

 
Comitê Gestor do SPdoc/Núcleo de Apoio 
Desenvolvimento do site institucional do Comitê Gestor do SPdoc:  41 atendimentos aos órgãos e 
entidades integrantes do SAESP; elaboração e publicação  da Resolução CC-19 de 19-04-11; 
elaboração e encaminhamento de ofício aos Chefes de Gabinete das 24 Secretarias, sobre o Comitê 
Gestor do SPdoc; solicitação de apoio na divulgação das vantagens e critérios de adesão ao SPdoc; 
publicação dos Decretos nº 57.285 e nº 57.286 (DO de 27/08/11) instituindo as Comissões Técnicas de 
Documentos Digitais e de Implementação e Treinamento; participação e elaboração de relatórios de 5 
reuniões das Comissões Técnicas; elaboração de "Proposta de Tabela para auxiliar o gerenciamento e 
acompanhamento do atendimento aos órgãos que solicitaram adesão ao SPdoc" e de "Formulário de 
Sistemas Legados e Migração". 
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Arquivo Administrativo: 
- Tratamento técnico de documentos anteriores a 1940: 178 caixas. - Avaliação documental dos 
documentos posteriores a 1940: 1.600 caixas. - Transferência do Fundo da Secretaria da Gestão 
Pública: 706 caixas. - Empréstimos: 153.  - Devoluções: 88  - Remessas de documentos: 274 - 
Elaboração de dois bancos de dados: 61.931 caixas 
 

Elaboração de Manual: 
"Manual de Procedimentos de Protocolo" (versão preliminar): realização de estudos e pesquisas visando 
à padronização das rotinas das unidades de protocolo de toda a Administração Estadual. 
 
Comunicação institucional e divulgação das ações do SAESP: 
E-mails enviados: 3.140; e-mails recebidos: 5.936; 10.158 acessos à página do SAESP; 5.166 acessos à 
página das Publicações Técnicas; 5.427 acessos à página Assistência aos Municípios e 370 acessos à 
página Ameaças ao Patrimônio Arquivístico no site do Arquivo Público do Estado. 
 
Publicações: 
Anais do Congresso de Arquivologia do Mercosul (Paraguai): 3 artigos científicos 
 
Palestras: 
Apresentação de 15 palestras em eventos arquivísticos nacionais e internacionais. 
 
Organização de Eventos: 
I Ciclo de Palestras sobre Arquivos e Gestão Documental: Aperfeiçoamento e Atualização Profissional. 
Parceria: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no período de 21 a 25/03/11;  
 

I Encontro Paulista de Políticas de Arquivo.  Parceria: ARQ-SP e a FFLCH/USP, em 10 e 11/10: reunião 
preparatória para I Conferência Nacional de Arquivos - Etapa Regional Sudeste; 
 

X Encontro Paulista sobre Gestão Documental Pública: por uma política municipal de arquivos. Parceria: 
Prefeitura de Araraquara, dia 8/11/11, reunindo 32 municípios, totalizando 103 agentes municipais;  
 

1ª Conferência Estadual sobre Transparência e Controle Social - CONSOCIAL (apoio).  Parceria: CGA, a 
realizar-se no período de 30/03 a 1º/04 de 2012. 
 
Participação em eventos: 
- Fórum Permanente Ciência e Tecnologia - “Repositórios Confiáveis de Documentos Arquivístico 
Digitais” promovidas pelo Sistema de Arquivos da UNICAMP - SIARQ e pela Comissão de Gestão e de 
Preservação de Documentos Arquivísticos Digitais da UNICAMP em 11/08;  
 

- Congresso de Arquivologia do Mercosul (Paraguai) em 16 a 18/11;  
 

- 2º Seminário Documentos em Meio Digital, promovido pelo Sistema de Arquivos da Universidade de 
São Paulo - SAUSP em 22/11;  
 

- Seminário Internacional de Acesso à Informação Pública, promovido pelo Consulado-Geral dos EUA 
em São Paulo, Agência Nacional de Jornais; Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e Cultura (UNESCO) e Controladoria Geral da União em 05/12;  
 

- Etapa Regional Sudeste da I Conferência Nacional de Arquivos (Belo Horizonte) em 20 e 21/11;  
 

- I Conferência Nacional de Arquivos (Brasília) em 15 a 17/12/11.  
 
Redação de matérias para o site do Arquivo Público: publicação de 75 notícias. 
 
Departamento de Preservação e Difusão de Acervo 
 

Acervos: 
Acervo do Memorial do Imigrante - documentação produzida entre 1885 e 1989: 854,31 metros lineares 
de documentos entre livros de matrícula de imigrantes, cartas de chamada, requerimentos e listas de 
embarque. Na 1ª fase, concluída em junho, foram realizadas as atividades de conferência e identificação 
da documentação recolhida; diagnóstico, inventário e digitalização de parte da documentação. Total: 
85.000 imagens digitais. - Produzido e publicado novo site temático específico para o atendimento às 
certidões de imigrantes. 
 

Acervo DEOPS/Santos: a partir do mês de agosto foi disponibilizado para consulta pública, o acervo do 
Departamento Estadual de Ordem Política e Social de Santos, 45 mil fichas remissivas — nominais ou 
temáticas — Acesso a 11.600 prontuários.  Higienizadas e restauradas:  cerca de 480.000 páginas.  
 

Financiamento do projeto: Convênio - Associação de Amigos do Arquivo e a Secretaria da Justiça e 
Defesa da Cidadania.  
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Projetos 
“Conhecendo o DEOPS: História e Memória”- Parceria: Arquivo Público do Estado de São Paulo e o 
Memorial da Resistência por meio do setor de Ação Educativa dessas instituições.  
Objetivo: oferecer a alunos dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior uma experiência de 
aprendizagem e reflexão por meio da memória e da educação patrimonial.  
Início: junho/2011.   Alunos atendidos: 558  
 

“Grupo DCS” - Grupo Departamento de Comunicação Social (Fundo da Secretaria da Segurança 
Pública):  
A alimentação do banco de dados com as imagens e informações das fichas remissivas do DCS da 
Polícia Civil do Estado de SP  foi finalizada em março. 
Documentação: composta por relatórios e fotos de eventos públicos e dossiês produzidos pela Secretaria 
de Segurança Pública, entre os anos de 1983 e 1999. A base de dados desenvolvida traz informações 
das 52.194 fichas remissivas — nominais ou temáticas. Em abril, o sistema passou a ser utilizado na 
rede local, sendo acessado pelos pesquisadores nos terminais de consulta. 
 

 “Brasil Nunca Mais” - Digital: lançado em junho, por iniciativa do Ministério Público Federal, Armazém 
Memória e do Arquivo Público do Estado de São Paulo, conta com o apoio da OAB/RJ, Center for 
Research Libraries (EUA), Conselho Mundial de Igrejas (CMI), Centro de Documentação da PUC-SP, 
Arquivo Edgard Leuenroth (UNICAMP) e Instituto de Políticas Relacionais. Caberá ao Arquivo Público a 
digitalização de cerca de 1 milhão de páginas dos processos do Superior Tribunal Militar, que contêm 
informações e evidências de violações dos direitos humanos praticadas durante a ditadura militar.  
 

 “Imagens do Jornalismo Brasileiro: Preservação e Difusão do Acervo dos Diários Associados”- proposto 
pela Associação de Amigos do Arquivo, o projeto foi aprovado pelo Programa de Preservação de 
Acervos 2010/2011 do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O acervo é 
composto, em grande parte, dos registros produzidos e acumulados pelos jornais paulistas Diário de São 
Paulo e Diário da Noite, entre as décadas de 1930 e 1980.  
 

O projeto prevê higienização, acondicionamento e catalogação do acervo, cerca de 500 mil fotografias; 
desenvolvimento de banco de dados; produção de página temática no site.  
 Previsão de  aporte: R$ 600 mil a partir de abril de 2012  .  
 

“Preservação da Memória Pública”. Implantação do projeto de infraestrutura: modernização e ampliação 
dos Laboratórios do Arquivo Público do Estado. Objetivo: atualização tecnológica dos laboratórios e 
ampliação do acervo digitalizado. Produção: 2.265.000 imagens a serem difundidas por meio da página 
eletrônica do Arquivo. Financimento: FAPESP. Valor: R$ 1.700.000,00;  
 

Os projetos encaminhados pela Associação de Amigos do Arquivo foram aprovados e serão realizados 
sob a supervisão de servidores do Departamento de Preservação e Difusão de Acervo: “Memória da 
Escravidão” a ser patrocinado pelo Ministério de Cultura da Espanha. Valor: € 13.000,00 (treze mil euros) 
e “Memória da Imprensa”, financiado pela CEF. Valor: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).  
 

Atendimento: 
 São Luiz do Paraitinga: as atividades de restauração dos documentos atingidos pela enchente foram 
finalizadas. Documentos restaurados: mais de 5.000, acondicionado em cerca de 170 pastas 
especialmente confeccionadas, e devolvidos à Prefeitura da cidade. 
 

Exposição: 
 “Manuscritos na História” – Objetivo: difundir o acervo da instituição e promover o uso de manuscritos 
históricos como recurso didático a ser utilizado em sala de aula. Foram escolhidos e digitalizados 145 
manuscritos e desenvolvidas 9 sugestões de atividades pedagógicas.  
 

Público Alvo: professores e estudantes de Ensino Básico e demais interessados no tema. 
 

Outros números relevantes produzidos no período foram: 
Indicador Quantidade

Imagens digitalizadas pelo Núcleo de Microfimagem e Digitalização. 500.000
Negativos tratados e recuperados da Secretaria de Governo do Estado de SP (SEGOV) 11.591
Pesquisadores atendidos no salão de consultas até novembro de 2011 (*) 4.022
Certidões de imigrantes emitidas. 5.578
Acervos preservados (metros lineares) 2.567
Acessos ao site institucional. 400.589
Acessos à Revista História (eletrônica) 152.622
Visitas técnicas em instituições arquivísticas e de memória nas cidades de: Araraquara, 
Cananéia, Franco da Rocha, Guarujá, Iguape, Jundiaí, Lençóis Paulista, Mirassol, Peruíbe, 
Pindamonhangaba, Poloni, Ribeirão Preto e Santos. 

22

(*) consulta foi fechada a partir de 14 de novembro em razão das obras 
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9. Cerimonial 
 

- Eventos Internacionais:  - Oficiais do Governador: 12;  - Cortesia: 21;  - Audiências de Trabalho: 50;  - 
Trabalho: Vice-Governador; Secretário-Chefe da Casa Civil e Assessoria Internacional: 19. 
- Eventos Políticos: 842 - Organização e acompanhamento das cerimônias internas e externas que 
contam com a participação do Governador do Estado de São Paulo.  
 
 Outras atividades: 
 Coleta de informações para subsidiar atividades da agenda do Governador; 
 Assistência aos municípios e outras entidades; 
 Atendimento aos consulados: prestou assistência às 107 representações consulares sediadas em SP;      
Colaboração com a Assessoria Internacional na organização das viagens internacionais do Governador; 
 Agendamento de audiências estrangeiras com o Governador e Secretários de Estado; 
 Interface com os Governos de Toyama e o Metropolitano de Tóquio para a seleção e envio de bolsistas; 
 Interface com o Conselho de Honrarias e Mérito para a concessão de Conderações. 
 

Conselho Estadual de Honrarias e Mérito - Sugeriu a instituição das seguintes condecorações 
a órgão e ou instituições oficiais: 
 

Medalhas:  
- Cinquentenário do 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (Decreto nº 56.716/2011);  
- Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (Decreto nº 56.722/2011); 
- Mérito da Polícia Técnico-Científica “Governador Mario Covas”, da Secretaria da Segurança Pública 
(Decreto nº 56.740/2011);  
- Cinquentenário do Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Motomecanização da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo (Decreto nº 56.826/2011);  
- Comemorativa ao Cinquentenário de criação do Décimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar do Interior 
(Decreto nº 57.032/2011);  
- Sesquicentenário do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Decreto nº 57.218/2011); 
- Centenária do Centro Odontológico da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Decreto nº 57.324/2011). 
 

No âmbito privado, o Conselho análisou e aprovou as seguintes condecorações que se 
tornaram reconhecidas pelo Governo do Estado de São Paulo: 
 

Condecoração Instituição Decreto 
“Colar do Mérito Acadêmico e do Colar 
do Mérito Cultural” 

 Academia Brasileira de Arte, Cultura e História  56.678/2011 

Medalha “Mérito do Cooperativismo”   
 Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Policiais Militares e Servidores da Secretaria da 
Segurança Pública do Estado de SP - COOPMIL 

56.751/2011 
 

Medalha “Coronel PM Delfim Cerqueira 
Neves”  

Associação dos Oficiais da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo.  

56.898/2011 

“Colar Herói Maior Bento Gonçalves da 
Silva”  

 Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico do 
Grande ABC 

57.484/2011 

“Colar D.Pedro I - Imperador do Brasil 
e Medalha Leão de Judá” 

 Organização Institucional Teocrática da Coroa 
dos Arameus e dos Auranitas - ORGARAM 

57.485/2011 

Mérito Constitucionalista de 1932 
Núcleo MMDC - São Miguel Paulista, da 
Sociedade Veteranos de 32 MMDC 

  
57.526/2011 

 
10. Assessorias 
 

Assessoria Especial para Assuntos Internacionais 
 

Em 2011 a Assessoria criou 6 unidades de trabalho : 
 

- Administração: organizar as viagens do Governador e dos Secretários estaduais ao exterior e preparar 
as audiências do Governador, dos Secretários e do Assessor Especial com autoridades internacionais. 
-Comunicação internacional: atender à imprensa estrangeira e responsável pelo martketing internacional 
do Governo. 
-Eventos: organizar os seminários internacionais; Fórum de Cooperação Internacional (trimestral) e atrair 
para São Paulo a organização de grandes eventos internacionais. 
-Relações Institucionais: articular contatos e relações as Secretarias estaduais, órgãos e empresas 
públicas e autoridades internacionais como consulados, multinacionais, embaixadas etc; assegurar a 
coordenação e coerência interna do Governo de São Paulo na área internacional. 
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- Cooperação técnica: propor, negociar, formular e implementar acordos de cooperação técnica com 
parceiros internacionais (países, estados federados, empresas e organizações internacionais). 
 

- Pesquisa: monitorizar e estudar boas práticas de governação internacional nas áreas de trabalho do 
Governo e produzir análises estratégicas sobre as principais tendências internacionais com relevo para o 
Brasil e para São Paulo 

Resultados obtidos 
Administração – 82 audiências do Governador com autoridades internacionais (incluindo 10 Chefes de 
Estado e de Governo), 13 audiências com o Vice-Governador e cerca de 300 reuniões com Secretários 
estaduais e com o Assessor Especial para Assuntos Internacionais. A unidade esteve envolvida na 
preparação de 10 viagens ao exterior, realizadas pelo Governador ou por Secretários estaduais. 
 

 

- Comunicação Internacional - Desde que foi criada em novembro de 2011, a unidade logrou cerca de 20 
inserções de São Paulo na imprensa internacional. 
 

- Eventos - 21 eventos internacionais, incluem seminários internacionais, cúpulas políticas e Fórum de 
Cooperação Internacional. 
 

- Relações Institucionais - Manteve contato regular entre todas as Secretarias de forma a assegurar a 
coordenação interna das atividades internacionais. Organizou  reuniões internas inter-secretarias de 
cooperação com parceiros externos e supervisionou as atividades do Governo relativas ao Momento 
Itália-Brasil. 
 

- Cooperação técnica - Foram firmados/ em negociação novos programas de cooperação técnica com os 
Estados de: Baviera, PACA, Île de France, Georgia, Shandong, Québec, Western Cape; com os países: 
Alemanha, França, África do Sul, Argentina, Estados Unidos, Suiça, Suécia, Chile, Barbados, Índia e com 
organizações internacionais como a ONU, BID e União Europeia. 
 

- Pesquisa - Foram produzidas 25 análises técnicas sobre boas práticas de governação internacional, na 
área de educação, direitos da pessoa com deficiência, habitação,  transportes metropolitanos, 
desenvolvimento econômico, desenvolvimento metropolitano, meio ambiente e  segurança pública.   
 

 
Assessoria Jurídica do Governo 
 
Área de Atuação: emitir pareceres, minutar decretos, informações em mandados de segurança, 
despachos (inclusive normativos), resoluções, convênios, protocolos de intenção, analisar e 
aprovar editais de licitação, termos de contrato e seus aditamentos; responder às consultas 
que lhe forem encaminhadas, formal ou informalmente, no âmbito da Casa Civil; participar de 
reuniões, comissões e grupos de trabalho, com vistas, precipuamente, ao encaminhamento de 
matérias jurídicas de competência decisória do Governador do Estado ou do Secretário-Chefe 
da Casa Civil. 
 

Processos examinados: 1.184 autos de processos e expedientes administrativos. 
Pareceres exarados: 945 pareceres jurídicos, responderam consultas informais (formuladas 
pessoalmente, por telefone ou via correio eletrônico), emitiram 67 cotas e a Chefia manifestou em 172 
casos, fora a análise de todos os pareceres e cotas de lavra dos Procuradores Assessores. 

 
Assessoria Técnica – Legislativa - ATL 
 
Assessoramento jurídico do exercício das funções legislativas outorgadas constitucionalmente 
ao Governador do Estado e o acompanhamento de todas as proposições legislativas. 
 

Análise jurídica e instrução: 1.238 projetos de lei ordinária e 79 projetos de lei complementar. Total: 
1.317 projetos. 
 

Análise de Autógrafos expedidos pela Mesa da Assembléia Legislativa: 445 
 

Análise e Elaboração: 159 Mensagens Governamentais e 55 projetos de lei, que foram transmitidos à 
Assembléia Legislativa.  Aprovados e convertidos em lei: 46.  Em tramitação: 9. 

 
Coube à ATL examinar a documentação que as Secretarias de Estado e suas entidades 
vinculadas ofereceram como resposta a 443 Requerimentos de Informações apresentados por 
Parlamentares. Proferiu pareceres e preparou Notas Técnicas sobre proposições em 
tramitação na Assembleia Legislativa. 
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Projetos de Lei de Iniciativa do Poder Executivo Convertidos em Lei  
 
Área da Educação 

PLC nº 46/10 - Lei Complementar nº 1.132, de 10/2/11 
- Altera a LC nº 1093, de 16 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado 
de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual. 
PLC Nº 37 /11 - Lei Complementar nº 1.143, de 11/7/11   
-Dispõe sobre a reclassificação de vencimentos e salários dos integrantes do Quadro do Magistério da 
Secretaria da Educação, e dá providências correlatas. 
PLC Nº 38/11 - Lei Complementar nº 1.144, de 11/7/11  
-Institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro de Apoio Escolar, da 
Secretaria da Educação, e dá providências correlatas. 
PLC nº 24/10 - Lei Complementar nº 1.145, de 13/7/11  
-Dispõe sobre a criação de cargos de Docentes na Universidade de São Paulo – USP (para 
implementação do quadro de pessoal da Escola de Engenharia de Lorena – EEL-USP). 
PLC Nº 43/11 - Lei Complementar nº 1.148, de 15/9/11 
 -Altera a LC nº 1.044, de 13 de maio de 2008, que instituiu o Plano de Carreiras, de Empregos 
Públicos e o Sistema Retribuitório dos Servidores do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula 
Souza” − CEETEPS, e dá providências correlatas. 

 
Áreas da Segurança Pública e da Administração Penitenciária 

PLC nº 44/10 - Lei Complementar nº 1.133, de 14/2/11  
- Altera a Lei Complementar nº 959, de 13/09/04, que dispõe sobre a reestruturação da carreira de 
Agente de Segurança Penitenciária. 
PLC Nº 34/11 - Lei Complementar nº 1.142, de 22/6/11  
- Dispõe sobre o efetivo e a organização da Polícia Militar do Estado de São Paulo (unificação da 
Polícia Feminina). 
PLC Nº 49/11 - Lei Complementar nº 1.150, de 20/10/11  
- Dispõe sobre as regras de inatividade e promoção aplicáveis aos policiais militares. 
PLC Nº 47/11 - Lei Complementar nº 1.151, de 25/10/11  
- Dispõe sobre a reestruturação das carreiras policiais civis, do Quadro da Secretaria da Segurança 
Pública –SSP. 
PLC Nº 48/11 - Lei Complementar nº 1.152, de 25/10/11 
 - Dispõe sobre a reestruturação da carreira de Delegado de Polícia, do Quadro da SSP. 
PLC Nº 50/11 - Lei Complementar nº 1.153, de 25/10/11 
 - Dispõe sobre a reclassificação dos valores dos vencimentos dos integrantes da carreira de Agente de 
Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. 
PLC Nº 51/11 - Lei Complementar nº 1.154, de 25/10/11 
 - Dispõe sobre a reclassificação dos padrões de vencimentos dos integrantes da Polícia Militar, do 
Quadro da Secretaria da Segurança Pública. 

 
Área da Agricultura 

PL Nº 688/11 - Lei nº 14.591, de 14/10/11  
- Cria o Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social – PPAIS. 

 
Áreas da Fazenda e do Planejamento 

PLC nº 77/11 - Lei Complementar nº 1.162, de 26/12/11  
- Dispõe sobre a reestruturação das carreiras e classes regidas pela Lei Complementar nº 1.058, de 
16/09/08, que instituiu o Plano de Carreiras, de Empregos Públicos e Sistema Retribuitório para os 
empregados da São Paulo Previdência – SPPREV. 

 
Área da Saúde 

PL nº 698/11 - Lei nº 14.592, de 19/10/11  
- Proíbe, no Estado de São Paulo, a venda, a oferta, o fornecimento, a entrega e a permissão de 
consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos de idade, e 
dá providências correlatas 
PLC nº 60/11 - Lei Complementar nº 1.157, de 2/12/11  
- Institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores que exercem funções próprias da 
área da saúde. 
PLC nº 79/06 - Lei Complementar nº 1.160, de 9/12/11  
- Transforma o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – 
HCFMUSP em autarquia de regime especial e cria 675 funções-atividades. 
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Destaques:   
 
Previdência Complementar de Servidores Públicos 

Lei nº 14.653, de 23/12/11 
- Institui o regime de previdência complementar no âmbito do Estado de São Paulo, fixa o limite máximo 
para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, 
autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar, na forma de fundação. 

 
Organização Regional do Estado 

Lei Complementar nº 1.139, de 16/06/2011 
- Reorganiza a Região Metropolitana da Grande São Paulo; 
Lei Complementar nº 1.146, de 24/08/2011  
- Cria a Aglomeração Urbana de Jundiaí; 
Lei Complementar nº 1.166, de 09/01/2012 
- Cria a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e da Região Norte.  

 
 Programas assistências  e de subsídio financeiro à população de baixa renda 

Lei nº 14.512, de 24/08/2011.  
- Autoriza o Poder Executivo a instituir programas assistenciais destinados a atender pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. 
Lei nº 14.687, de 02/01/2012 
- Institui o Programa Pró Conexão de subsídio financeiro à população de baixa renda para a realização 
de obras necessárias à efetivação de ligações domiciliares de esgoto que demandem execução de 
ramais intradomiciliares. 

 
Assessoria Técnica do Governo - ATG 
 
Executou as atividades de assessoramento ao Governador e ao Secretário-Chefe da Casa 
Civil.  
 

 

- Pronunciou-se em torno de 3.856 processos e expedientes, abrangendo matérias diversas.  
 

- Realizou análise das minutas de decretos encaminhadas à assinatura do Senhor Governador, 
transmitidas pelas diversas áreas do Estado e elaborou minutas de decretos de variados assuntos, que 
giram em torno de 993 documentos. 
 

- Manifestou sobre a alteração de estruturas administrativas, prestação de orientação e colaboração 
técnicas aos órgãos e entidades estaduais. Foram editados decretos destacando-se a seguir: 
 

Casa Civil  
- Instituiu junto ao Comitê Gestor do Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de 
Documentos e Informações – SPDoc, a Comissão Técnica de Documentos  Digitais e a Comissão - 
Técnica de Implementação e Treinamento. 
 

- Organizou a Subsecretaria de Comunicação e alterou a composição do Conselho de Orientação do 
Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo e a do Conselho Consultivo desse Acervo. 
 

- Alteração do Regulamento do FUSSESP e seus serviços administrativos e assistenciais foram 
reorganizados. 
 

- Transferência para a Secretaria de Gestão Pública as atividades desenvolvidas pelo FUSSESP 
relativas à administração e alienação, através de leilão, dos veículos oficiais pertencentes à 
Administração Direta, declarados inservíveis. 

 

Secretaria de Economia e Planejamento 
- Denominação alterada para Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. 
- Instituiu o Comitê Paulista da COPA 2014. 
- Unidade de Coordenação Estadual – UCE/PNAGE/SP, responsável pela implementação do Projeto 
de Modernização da Gestão e do Planejamento do Estado de São Paulo - PNAGE/SP foi transferida 
da Secretaria de Gestão Pública para a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. 

 

Secretaria de Relações Institucionais 

- Denominação alterada para Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. 
 

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 
- Instituiu a Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo – COETRAE/SP. 
- Criada e organizada a Coordenação de Políticas sobre Drogas do Estado de São Paulo. 
- Aprovado o Regimento Interno do Conselho Estadual dos Povos Indígenas de SP – CEPISP. 
- Transferência do Conselho do Idoso para a Secretaria de Desenvolvimento Social.  
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Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social 
- Alteração da denominação para Secretaria de Desenvolvimento Social 
- Criada e organizada a Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional. 

 
Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho 
- Recebeu, por transferência, o Comitê Gestor do Selo Paulista da Diversidade 

 
Secretaria dos Transportes 
- Alteração da denominação para Secretaria de Logística e Transportes. 

 
Secretaria de Ensino Superior 
- Denominação alterada para Secretaria de Turismo, que foi organizada. 

 
Secretaria de Saneamento e Energia 
- Denominação alterada para Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 
 

- Editado decreto adaptando o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH e o Comitê 
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos – CORHI às normas de orientação à Política 
Estadual de Recursos Hídricos e ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 
SIGRH. 

 
Secretaria de Desenvolvimento 
Alteração da denominação para Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 

 
Secretaria da Segurança Pública 

 

Na Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa – DHPP teve sua 
denominação alterada para Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa – 
DEHPP, que foi organizado. 
- A Divisão de Suprimentos, do Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil – 
DAP foi reorganizada. 
- Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo – DEMACRO:   unidades policiais criadas: 
Delegacia Seccional de Polícia de Barueri, Delegacia de Polícia do Município de Carapicuíba e 
Delegacia de Polícia do 3º Distrito Policial de Barueri .     
- Presídio Especial da Polícia Civil e a 3ª Delegacia de Polícia – Investigações Interestaduais – 
POLINTER foram transferidos, respectivamente, da Corregedoria Geral da Polícia Civil – 
Corregedoria e da Divisão Antissequestro para a Divisão de Capturas, do Departamento de 
Identificação e Registros Diversos da Polícia Civil – DIRD, que foi reorganizada. 
- Instituto de Identificação “Ricardo Gumbleton Daunt” – IIRGD foi transferido do Departamento de 
Identificação e Registros Diversos da Polícia Civil – DIRD para o Departamento de Inteligência da 
Polícia Civil – DIPOL. 

 
Secretaria da Administração Penitenciária 

 

- Estabelecimentos penais - a) foram criados e organizados os estabelecimentos: Penitenciária 
Feminina II de Tremembé, Penitenciária Feminina de Tupi Paulista; b) reorganizados: Centro de 
Readaptação Penitenciária “Dr. José Ismael Pedrosa” de Presidente Bernardes e as Penitenciárias 
Femininas da Capital e de Campinas. 
 

- Objeto de organização e denominações alteradas: Penitenciária Feminina “Dra. Marina Marigo 
Cardoso de Oliveira” do Butantan para Centro de Progressão Penitenciária Feminino “Dra. Marina 
Marigo Cardoso de Oliveira” do Butantan e o Instituto Penal Agrícola “Prof. Noé Azevedo” de Bauru 
para Centro de Progressão Penitenciária “Prof. Noé Azevedo” de Bauru. A mesma providência foi 
adotada para a Penitenciária “Dr. Alberto Brocchieri” de Bauru, a Penitenciária “Dr Eduardo de 
Oliveira Vianna” de Bauru e a Penitenciária I de Hortolândia, que passaram a ser Centros de 
Progressão Penitenciária, destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdade, em regime 
semiaberto, por presos do sexo masculino. 
 

- Criados e organizados os Centros de Escolta e Vigilância Penitenciária de 90 estabelecimentos 
penais. 

 

Secretaria da Habitação 
- Agência Paulista de Habitação Social – Instituída, diretamente subordinada ao Titular da Pasta   
 

- Organizada a Unidade de Ação Regional – UAR. 
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Secretaria de Comunicação 

 

- Denominação alterada para Secretaria de Energia, que foi objeto de organização. 
- Criada, diretamente subordinada ao Titular da Pasta, a Subsecretaria de Mineração e a 
denominação da Subsecretaria de Petróleo, Gás e Mineração foram alterados para Subsecretaria de 
Petróleo e Gás. 
- Coordenação executiva do Conselho Estadual de Petróleo e Gás Natural do Estado de São Paulo 
foi transferida da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia para a Secretaria 
de Energia. 
- A vinculação da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP 
foi transferida da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos para a Secretaria de Energia. 

 
Secretaria da Educação 

 

Na reorganização da Secretaria da Educação foram criadas as unidades escolares: 

Diretoria de Ensino 
Região 

Escola Estadual Local 

- Leste 3 da Capital 
- Santos 
- Capivari 
- Sumaré 
- Itaquaquecetuba 
- Birigui 
- Jacareí 
- Marília 
- Mogi Mirim 

- Jardim Santo André III  
- Jardim Casqueiro 
- Jardim Morada do Sol 
- Jardim Amanda e Jardim Nova Europa 
- Vila Ursulina 
- Bairro Portal da Pérola 
- Bairro Cidade Salvador/Jardim Marina 
- Bairro Nova Marília 
- Bairro dos Rosas 

- Distrito São Rafael 
- Município: Cubatão 
                    Indaiatuba 
                    Hortolândia 
                    Itaquaquecetuba 
                    Birigui 
                    Jacareí 
                    Marília 
                    Amparo 

 
Secretaria da Fazenda 

Instituiu o Grupo de Educação Fiscal Estadual de São Paulo – GEFE/SP. Objetivo: implementação do 
Programa Nacional de Educação Fiscal - PNEF. 

 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

 Reorganizado o Conselho Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar – CEDAF/SP. 

 
Secretaria da Saúde 
- Coordenadoria de Serviços de Saúde dos Ambulatórios Médicos de Especialidades – AMEs -  
Foram criados: a)  os AMEs de Assis, Catanduva, Mauá e Mogi das Cruzes; b) os  Ambulatórios 
Médicos de Especialidade Geral:  Barretos, o Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro de 
Mogi Mirim – CMRLM-MM, o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de São José do Rio Preto – 
IRLM-SJRP e a Unidade de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim – URLM-MM. 
 

- Aprovado o Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – 
HCFMB, da Universidade Estadual “Julio de Mesquita Filho” – UNESP. 

 
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 
- Denominação alterada para Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, que foi organizada. 
 

- Instituído o Comitê São Paulo – Rumo 2016. Objetivo: debater, formular e auxiliar na 
implementação de políticas públicas para o esporte e o paradesporto no Estado de São Paulo, 
visando à participação paulista nos respectivos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. 

 
Secretaria do Meio Ambiente 

 

- Criada e organizada, junto à Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – CBRN, a 
Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – 
UGP/PDRS.  
 

- Instituída a Comissão Paulista da Biodiversidade. Finalidade: - coordenar a elaboração e 
implantação de estratégias para que se alcance a plena conservação da diversidade biológica no 
Estado de São Paulo; acompanhar e implantar as metas de Aichi (Nagóia) em todo seu território. 

 
- Foram editados decretos instituindo, criando ou aprovando Políticas, Planos, Programas, Projetos, 
Sistemas e Cadastros: 
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Programas Instituídos, criados ou aprovados 

 
- Edição dos decretos autorizando a celebração de convênios, acordos e outras parcerias 

 
 

- Celebração de convênios com municípios paulistas: 
 

a) por intermédio dos respectivos Fundos Sociais de Solidariedade, e com entidades de fins não 
econômicos domiciliados na Capital. Objetivo: implantação do Projeto “Polos Regionais da Escola de 
Moda”, do Programa Escola de Qualificação Profissional.  Representante do Estado: FUSSESP. 
 

b) Objetivo: a instalação de Circunscrições Regionais de Trânsito – CIRETRANs, a adequação física 
de imóveis destinados a abrigar Seções de Trânsito, manutenção e funcionamento dos referidos 
órgãos. Representante do Estado: Secretário de Gestão Pública. 
 

c) Objetivo: execução de serviços de engenharia, fiscalização, policiamento e controle de tráfego e 
trânsito nas vias terrestres municipais. Representantes do Estado: Secretário da Segurança Pública e 
Secretário de Gestão Pública. 
 

d) Objetivo: transferência de recursos financeiros, a título de auxílio, para realização de obras, 
serviços e projetos de finalidade e interesse turístico. Representante do Estado: Secretaria de 
Turismo.  
- Convênio com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de SP. – CDHU. 
Objetivo: gestão de recursos a ser transferido aos Municípios que, em razão de chuvas tenham 
declarado estado de emergência ou de calamidade pública, para a concessão de benefício eventual 
denominado auxílio-moradia emergencial. Representante do Estado: Secretaria da Habitação. 

 

- Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos – PDN, com um Comitê 
Deliberativo presidido pelo Chefe da Casa Militar e um Grupo de Articulação de Ações Executivas – 
GAAE. 
 

- Escola de Qualificação Profissional. Objetivo: promover a capacitação de agentes multiplicadores e 
a qualificação de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Coordenação: Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP. 
 

- Cão-Guia. Objetivo: desenvolvimento de tecnologia assistiva e ao fornecimento de ajuda técnica à 
pessoa com deficiência visual. Abrangência: Estado de São Paulo. Gestão do Programa: Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
 

 - Pro Implemento – Agricultura Moderna Para Todos. Objetivo: financiamento de implementos e 
equipamentos agropecuários. Representante do Estado: Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 
Convênio: Banco do Brasil S.A. Abrangência: território paulista.  
 

- Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social – PPAIS. Beneficiários: agricultores familiares, 
associações e cooperativas. 
 

 - Rede de Ensino Médio Técnico – REDE. Objetivo: oferecer, gratuitamente, ensino médio articulado 
à educação profissional técnica de nível médio, nas modalidades  integrada e concomitante, a alunos 
do ensino médio da rede pública estadual. Gestão do Programa: Secretaria da Educação. 
 

 -Ação Educacional Estado/Município/Educação Infantil. Projeto: desenvolvimento de forma integrada 
pelo Governo do Estado, por intermédio das Secretarias da Educação e de Desenvolvimento Social, 
em regime de colaboração com os Municípios. Objetivo: fortalecer e ampliar o atendimento de 
crianças na educação infantil. 
 

- Qualificação Profissional VIA RÁPIDA EMPREGO. Objetivo: de caráter social e educativo, oferece 
cursos de qualificação e formação profissional, de conteúdo geral e específico. Cooordenação: 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. 
 

-Casa Paulista Microcrédito/Banco do Povo Paulista. Objetivo: concessão de financiamentos para 
aquisição de material para construção, reforma e ampliação de imóveis residenciais. Execução: de 
forma integrada pelas Secretarias do Emprego e Relações do Trabalho e da Habitação. 
 

-Programa de Parcerias para as Unidades de Conservação Estaduais que se encontram sob a 
administração da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo. 
 

- Água é Vida. Beneficiários: localidades de pequeno porte ocupadas por população de baixa renda, 
mediante utilização de recursos financeiros estaduais não reembolsáveis, destinados a obras e 
serviços de infraestrutura, instalações operacionais e equipamentos. Gestão: Secretaria de 
Saneamento e Recursos Hídricos.   

- Ação Jovem, sob a coordenação geral da Secretaria de Desenvolvimento Social, foi objeto de novo 
decreto disciplinador. 
 

- Novo Começo. Objetivo: atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade 
temporária, nos casos de emergência e calamidade pública provocados por chuvas sobre as áreas 
de diversos municípios do Estado.  Beneficiários: pessoas físicas.   Sob a gestão, em cooperação, 
das Secretarias da Habitação e de Desenvolvimento Social.  
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- Sistema de Museus do Estado de São Paulo: instituído em 1986, teve sua denominação alterada 
para Sistema Estadual de Museus – SISEM-SP, foi organizada sob a coordenação da Unidade de 
Preservação do Patrimônio Museológico, da Secretaria da Cultura. 

 
- Centro de Expediente, em relação à correspondência do Gabinete do Governador e do 
Secretário-Chefe da Casa Civil expediu 550 ofícios de encaminhamento para outros órgãos e 
entidades. 
 
- Centro de Atos Oficiais providenciou junto às Secretarias de Estado, os referendos dos 
Titulares das Pastas nos decretos numerados publicados, adotou as providências à 
manutenção, na parte de decretos, do Sistema de Legislação Estadual disponibilizado na 
internet, transmitiu à Imprensa Oficial do Estado, para publicação: 993 decretos numerados, 
786 despachos, 351 apostilas e 3.436 resoluções e examinou expedientes de doação de 
material excedente. 
 
11 - Curadoria do Acervo-Artístico Cultural dos Palácios do Governo 
 
- Modelo de gestão – principal instrumento: sistema de rede. Administração integrada do 
acervo dos três palácios - Boa Vista, Horto e Bandeirantes. Objetivo: potencializar os recursos, 
valorizando as particularidades de cada um, reduzindo custos através de serviços conjuntos de 
restauração e difusão, manutenção de uma única reserva técnica e de uma mesma 
coordenação de equipe de monitores, e criação de agendamento eletrônico para visitação e de 
site com informações da agenda, textos e imagens dos três palácios. 
 

1. Núcleo Curadoria - Curadora, assistentes da curadoria, coordenadores dos palácios. 
Os objetivos traçados em 2011 foram plenamente alcançados por meio de exposições, visitas 
educativas, ações paralelas, programa patrimônio em rede, conservação e restauro  do  acervo 
artístico.  
 
2. Núcleo Administrativo - Durante o ano foi refeito o cronograma, as metas e o planejamento 
orçamentário, de forma a alcançar as metas básicas do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios 
do Governo. 
 
3. Núcleo de Conservação, Restauro e Pesquisa -Manutenção, conservação e estudo das 
obras do  Acervo, e, quando  necessário, restauração. -Manutenção diária de  3.500 obras, 
pesquisa e gestão do acervo. 
 

3.1 Apoio museológico:  Intervenções no acervo foram orientadas levando-se em conta os paradigmas 
da museologia. 
3.2 Gestão da informação:  Resultado das pesquisas, movimentação das obras, laudos e correlatos 
receberam tratamento adequado proporcionando a todos os técnicos do Acervo informações para o 
desenvolvimento estratégico das ações realizadas. 
- Destaca-se a reformulação do banco de dados das obras que compõem as coleções de arte dos 
palácios. 
 

Finalizado: inventário geral. Total: 3.645 registros que descrevem tecnicamente as obras, inclusive as 
imagens. 
3.3 Ateliê de restauro: 155 obras restauradas e 18 acompanhamentos técnicos de obras. 
3.4 Biblioteca e Honrarias: Manutenção da política de formação de bibliografia especializada e entrada 
de 106 peças das honrarias do Governador. 

 
4. Núcleo de Difusão e Comunicação -  Exposições 

Exposições / 2011 Período Palácios 
“Panorama das Coleções” 23/11 a 10/07 
“A Arte nos Tempos do Café”   02/08 a 20/11 
“A Tradição do Presépio em seus Diferentes Contextos” 05/12/11 a 8/01/12 

Bandeirantes

“Pioneiros da Cerâmica em Terras de Cunha: caminhos e 
fronteiras” 

26/03 a 08/05 

"Paulo Bomfim – O Universo do Poeta” 21/05 a 14/08 
“Sala Especial “Memória do Lugar’’ 07/09 a 06/11 
“Arte e Meio Ambiente: rompendo fronteiras” 18/11a 11/03/12 

Horto 
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Exposições / 2011 Período Palácios 

“Um Torneio Plástico: Modernistas e Vicente do Rego Monteiro” 16/04 a 26/06 

“Rosa dos Ventos – Arte Colonial no Acervo dos Palácios”  03/07 a 18/09 

“Arte e Cultura no Vale do Paraíba” 08/10 a 29 /01/12 

Boa Vista 
 

Total :  10 Exposições 

Ação Educativa – Atendimento: 86.629 visitantes nos três palácios do governo. 6.982 
visitantes resultaram da parceria com a FDE- Fundação para o Desenvolvimento da Educação. 
Em novembro foi iniciou parceria com o Projeto “Escola da Família vai ao Palácio dos 
Bandeirantes”. 
 

Tabela comparativa de visitantes nos palácios de 2007 a 2011 
 

Ano Bandeirantes Horto Boa Vista Total 
2007 15.680          0 37.294 52.974 
2008 16.414    7.888 44.825 69.127 
2009 16.313    9.888 32.782 58.983 
2010 16.070 10.371 40.578 67.019 
2011 19.876    8.769 57.984 86.629 

 
V Encontro Brasileiro de Palácios, Museus-Casas e Casas Históricas - Preservar para o 
Futuro dias 16 a 18 de novembro. 
 

 

Oficinas pedagógicas Período Palácios
Contação de História servindo como base a poesia de Cora Coralina o 
“Prato Azul Pombinho”  

22/05/11 Bandeirantes

Ilustrando poemas de Paulo Bomfim  21/05/11 
Oficinas de cerâmica em parceria com o Instituto Cultural da Cerâmica de 
Cunha (ICCC)   

26 e 27/03/11 
Horto 

Contação de histórias baseada no livro “Lendas, Crenças e Talismãs dos Índios do 
Amazonas”, ilustrado pelo artista Vicente do Rego Monteiro. 

Boa Vista 

Mesas Redondas - Reflexões sobre a preservação da cultura material, Palácio dos 
Bandeirantes, 16 de maio. 
 
5. Programa Patrimônio em Rede - Objetivo: integrar o patrimônio artístico público do Estado, 
em um catálogo eletrônico que será disponibilizado à comunidade, promovendo a salvaguarda 
e a difusão do conhecimento. 
 

Ações do Programa realizadas em 2011: 
 Mapeamento das unidades que serão inventariadas nas 15 Regiões Administrativas da  
Administração Direta e Indireta. 
 Criação de material metodológico: manual para inventário de patrimônio artístico, vídeo institucional, 
definição de conteúdo metodológico para as oficinas. 
  Criação de logomarca e identidade visual. 
  Programação do sistema eletrônico de gestão do patrimônio artístico. 
 Parcerias com instituições de preservação nas três esferas governamentais, instituições acadêmicas 
e de pesquisa (universidades e escolas técnicas), prefeituras e ong’s. 
 Duas oficinas de capacitação do servidor e aplicação da metodologia criada (manual, fórum via 
rede CIM, vídeo, e outros) e implantação da 1ª fase do sistema eletrônico de gestão de patrimônio. 
 Início do inventário do patrimônio artístico pelos servidores nas edificações, chegando 
inicialmente até as diretorias regionais. 
  Produção de vídeos-aulas para capacitar os inventariantes. 

 
12 - Departamento de Recursos Humanos 

 

No exercício de 2011, continuou com o fortalecimento do TELECURSO 2000. Programas 
desenvolvidos pelo Departamento de Recursos Humanos (DRH) através do Centro de 
Desenvolvimento de Pessoal (CDP) foram treinamentos, atividades antiestresse e apoio aos 
servidores com vista à realização pessoal e profissional.  
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- Atendimentos: 450 servidores nas áreas da saúde (visitas domiciliar e hospitalar), trabalho, 
econômico, familiar e jurídico-social; - Consultas e exames no Hospital do Servidor: 36 
encaminhamentos; - Exames admissionais:  115. 

 
CDP representa a Secretaria junto à Secretaria da Saúde – IAMSPE dando continuidade ao 
Programa Prevenir IAMSPE. 
 

Campanhas: do Agasalho (1.878 peças arrecadadas – 1.178 peças de roupas e 600 cobertores); SOS 
São Paulo e Rio de Janeiro: 964 itens arrecadados entre mantimentos, brinquedos, roupas; material de 
limpeza e higiene; Prevenção do câncer de próstata (30), Vacinação H1N1 (622); Trípice Viral total 
(174);  
 

Programas: Tratamento aos Fumantes (24 inscritos – 6 estão em tratamento com medicamento) e 
Atendimento Psicossocial (40). 
Qualidade de Vida: Terapia ocupacional: Introdução à Arte do Tear (20); Integração: Coral (51 inscritos 
– 32 participantes dos ensaios); Exposição “Arte da Casa” (12 expositores – 200 visitantes em 02 dias 
de exposição); Caminhada da Primavera (25); Apresentação da Big Band Tom Jobim (80 pessoas) com 
a finalidade de arrecadar doações para a Campanha do Agasalho. 
Prevenir Iasmpe: Congresso: Técnico do II Torneio Intersecretarias (02); Seminários: Simpósio de 
Atualização sobre Controle do Tabagismo do Estado de São Paulo (01); Reunião sobre Legislação do 
Tabaco (10); Empreendedorismo e Qualidade de Vida – Programa de Preparação para a Aposentadoria 
(02); Mestrado em Ciências da Saúde (03); Torneios: total 30 servidores inscritos – II Torneio 
Intersecretarias de Futsal (15) e Basquete (15).    
Capacitação: total de 76 inscrições. Cursos Fundap: Educação Continuada/Área: Gestão de Pessoas: 
Legislação de RH on-line (03). Programa de Capacitação em Compras: Licitação e Compras: Contratos 
Administrativos (03); Formação de Pregoeiros (03); Formação de Preços (03). Palestras Internas: 
“Orçamento Doméstico” (24); “Gerenciamento do Estresse” (40).   
Parceria: Secretaria da Educação funciona (1) Telessala com 04 servidores inscritos no Ensino 
Fundamental (02 aprovados em Matemática e Artes Plásticas) e 14 inscritos no Ensino Médio (05 
aprovados em Sociologia e 03 em Filosofia), ainda faltam matérias para a conclusão do curso.  

 
Centro de Convivência Infantil – CCI - Atende 60 crianças de 0 a 6 anos, filhos de servidores 
do Palácio dos Bandeirantes.  
 
Foram realizados sete passeios externos e outras atividades fora do ambiente do CCI.  
Eventos internos:  
 

Festa de carnaval; Dias das Mães; Festa Junina; Exposição (1ª parte); Dias dos Pais; Festa das 
crianças; Exposição (2ª parte); Apresentação de fim de ano; Festa de aniversário (mensal) e Festa de 
despedida das crianças que completam 6 anos. 

 
Trabalho das áreas: atividades semanais de áreas específicas, desenvolvidas por técnicos e 
estagiários: Expressão Corporal; Ateliê; Biblioteca; Brinquedoteca; Educação Ambiental; 
Movimento e Recreação e Nutrição. 
 
Programas Realizados: 

 

- Copos descartáveis - não são mais utilizados no CCI; 
- Coleta seletiva - oficina de aproveitamento de sucatas, transformadas em brinquedos, oferecida pela 
Coopercaps;  
- Oficinas de educação ambiental;  
- Atividades educativas na horta: horta no Palácio, em 2011, tem sido realizada atividades de plantio, 
cuidados e colheita de hortaliças com crianças. 
 

 
13 - Departamento de Infraestrutura 
 
Assistência Técnica - Serviços e aquisições realizados para atender instalações do Palácio 
dos Bandeirantes, Palácio Boa Vista e Palácio do Horto Florestal: 
 

- Gestão de Contratos 
 

- Manutenção de elevadores dos Palácios Bandeirantes e Boa Vista; Grupo Gerador: Palácios Boa 
Vista e Horto Florestal; Gás Natural: Palácio dos Bandeirantes; manutenção do ar condicionado central 
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do Auditório Palácio dos Bandeirantes; manutenção dos sistemas de energia elétrica dos Palácios  
Bandeirantes, Horto Florestal; do Conselho de Honrarias e Mérito e da Corregedoria Geral da 
Administração; manutenção dos no-breaks centrais da subestação do Palácio dos Bandeirantes; 
manutenção do sistema de exaustão/ventilação da garagem e almoxarifado do Palácio dos 
Bandeirantes; fornecimento de refeição aos funcionários e cooperagem. 
 

- Metas e Melhorias Alcançadas 
 

- Palácio dos Bandeirantes: instalação de ramal de gás para nova Padaria e unidade do Corpo de 
Bombeiros; limpeza e restauro das fachadas; adequações e reformas de salas de trabalho; sistema de 
controle de ar condicionado central da ROG e piso epóxi da garagem. 
 

 - Palácio Boa Vista: nova entrada de veículos para a unidade do Corpo de Bombeiros; reforma do 
telhado ; conclusão da pavimentação asfáltica; limpeza e restauro das fachadas; Loja Café. 
 

- Arquivo Público: conclusão do Projeto Básico de adequações do edifício da Rua Joaquim Távora, 822, 
para futuro aproveitamento como instalações de unidade do Arquivo Público do Estado;  
 

- Fase de execução: 
- Palácio dos Bandeirantes - Implantação dos novos sistemas: a) Sistema PURA executado pela 
SABESP; b) Sistema de Segurança, controle de acesso e Circuito fechado de Televisão . 
 

- Arquivo Público: Obras de ampliação e reformas da Unidade Sede do Arquivo Público do Estado. 
 

- Outras atividades 
- Elaboração de relatórios gerenciais mensais do consumo x custos de água, eletricidade e gás natural 
das instalações do Palácio dos Bandeirantes. Acompanhamento da implantação e monitoramento dos 
gráficos gerados pelo Sistema Pura/SABESP, para a gestão eficiente do consumo de água, buscando 
ações corretivas, tais como, a eliminação de eventuais vazamentos identificados nas instalações 
hidráulicas do Palácio dos Bandeirantes;  
 

- Apoio técnico às equipes de manutenção na identificação de problemas ocorridos e encaminhamento 
das soluções de eliminação adequada dos mesmos, principalmente nas infraestruturas elétricas; 
-Monitoramento diário dos parâmetros de consumo de energia do Palácio dos Bandeirantes, no sistema 
SGE – Sistema de Gestão de Energia da AES Eletropaulo e participação como pregoeiro ou equipe de 
apoio nos processo de aquisição de bens e serviços por certame de pregão eletrônico.  
 

- Manutenção dos indicadores de programas e ações do PPA, da Casa Civil, no Sistema SIMPA, 
interno da Secretaria de Planejamento;  
 

- Cadastramento de projetos e ações, para investimento na área de tecnologia da informação, no 
Sistema PSTIC da Secretaria de Gestão Pública. 

 
Centro de Tecnologia da Informação – Núcleo de Apoio à Informática 
 

 

- Gestão de Contratos: 
- Prestação de serviços de atendimento as redes locais e lógicas e Sistemas da rede Corporativa dos 
Palácios e Órgãos Vinculados à Casa Civil – Desenvolvimento, Manutenção de Sistemas e Assessoria 
e Consultoria. 
 

- Atividades Programadas: 
- Sistemas de Gestão: Sistema de Demandas Parlamentares e de Monitoramento de Licitações (CGA); 
Gestão de Obras; Acompanhamento de Evolução Patrimonial (CGA); Sistema de Acompanhamento e 
Apuração de Denúncias (CGA); Gerenciamento Eletrônico do Patrimônio em Rede; Sistema de 
Segurança Eletrônico (CFTV) do Palácio do Horto Florestal e Palácio Boa Vista, em Campos do Jordão. 
 

- Serviços 
- Substituição dos servidores de dados da Casa Civil; Modernização da Agenda GOV.; Sistema do 
SPDoc; Portal Colaborativo de RH da Casa Civil e Sistema de Segurança CFTV do Palácio dos 
Bandeirantes. 
 

- Gestão: 
- Telefonia móvel – Serviços 
 Controle de 117 celulares Voz e dados (Suporte técnico); 
 Controle e manutenção em 36 mini-modem (Suporte técnico). 
 

- Sistema de Seguranças CFTV 
   Sistema de Segurança Eletrônica CFTV, do Palácio do Horto Florestal e Palácio Boa Vista. 
 

- Sistemas de Documentos Eletrônicos – GED 
Sistema para Solução de Gestão Eletrônica de Processos e Documentos Eletrônicos – GED; 
Serviços de controle de Pareceres Jurídico para atender demandas da Assessoria Jurídica de Governo 
– AJG e Técnico-Legislativa – ATL 
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Outras Atividades: 
 

Atividades 
Programadas 

Previstos Avaliação 
Situação e Metas 

Alcançadas 
Realização de 

Videoconferência 
SP/Milão-IT;  SP/USA;SP/Canadá; 
SP/Bélgica 

Objetivos 
alcançados 

Parceria com a FAAP e 
Fundação Vansoline 

Avaliação do atual 
parque de informática 

Informação sobre a real situação 
dos equipamentos 

Objetivos 
alcançados 

Inventário do Parque de 
Informática 
Parceria: Prodesp 

Modernização parque 
microcomputadores 

Aquisição e Locação de micro-
computadores de mesa e Movel 

Objetivos 
alcançados 

Demanda da Casa Civil 
atendida em 2011 

Atendimento ao 
Usuário 

Atender a demanda dos usuários 
da Casa Civil quanto a Software e 

Hardware, in loco 

Objetivos 
Alcançados 

Atendimento – Parceria: 
PRODESP 

 
Centro de Aprovisionamento - Serviços e aquisições realizados para atender aos eventos 
nos ambientes do Palácio dos Bandeirantes, Palácio Boa Vista e Palácio do Horto Florestal:  
 

 

Eventos: 351; Atendidas: 36.480 pessoas; Aquisições de consumíveis. 
 
Centro de Suporte ao Palácio Boa Vista 
 

Contratos 
 

Acompanhamento dos contratos de prestação de serviços: 
1. Obra de engenharia de restauração da fachada e recuperação completa e do telhado do Palácio 

Boa Vista. Execução:  REPELLERE Soluções Integradas Ltda.; 
2. Limpeza e asseio predial.  Execução: MILANO Serviços de Limpeza, Áreas Verdes e Obras Ltda.; 
3. Manutenção preventiva e corretiva preditiva e mobiliária. Execução: 2N Engenharia Ltda. 
4. Manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em elevadores. Execução: Atlas Schindler 

Ltda; 
5. Manutenção do sistema de Segurança e CFTV- Circuito fechado de TV. Execução: Security 

System; 
6. Manutenção do gerador.  Execução: Empreitec Engenharia e Eletricidade Ltda.; 
7. Manutenção em jardinagem e paisagismo. Execução: MILANO Serviços de Limpeza, Áreas Verdes 

e Obras Ltda; 
8. Nutrição e Alimentação para os funcionários do Palácio Boa Vista. Execução: SHA Alimentos Ltda. 

 

    Evento 
 

1. Hasteamento da bandeira todo primeiro domingo do mês e dia 19/11; 
2. Almoço campestre realizado no dia 03 de julho de 2011 para os bolsistas do Festival de Inverno; 
3. Hospedagem oficial na temporada do Festival de Inverno; 
4. Concerto na Capela São Pedro, Apóstolo – Projeto AME Campos; 

 

   Serviço Executados 
 

1. Recarga dos extintores do Heliporto do Palácio Boa Vista; 
2. Serviços de dedetização e desratização nas dependências do Palácio; 
3. Reforma das instalações hidráulicas de 06 banheiros da Ala Residencial; 
4. Execução de obra e serviços de engenharia, visando a construção de edifício anexo ao Palácio 

Boa Vista –Loja-café pela empresa MILANO Serviços de Limpeza, Áreas Verdes e Obras Ltda; 
5. Substituição dos travesseiros dos alojamentos; 
6. Reforma das instalações elétricas da casa 09 e casa 06; 
7. Substituição das fiações elétricas dos lustres da Ala Residencial que estavam danificados; 
8. Prestações de contas adiantamentos de despesas miúdas. 
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14 - Departamento de Gestão da Documentação Técnica e Administrativa 
 

 

Núcleo de Apoio Administrativo e Assistência Técnica - Triagem e distribuição de 
correspondências do Governador: 12.882; Documentos de outras secretarias recebidos e 
encaminhados: 73; Ofícios, despachos, memorandos, relações e informações: 1.479; Encaminhamento 
de mensagens do Fale Conosco: 229. 
Equipe de Apoio à Secretaria Particular - Convites recebidos e registrados: 2.474; Pedidos de 
audiência: 128. 

 

Equipe de Apoio à Subsecretaria de Relacionamento com Municípios – Este serviço foi executado 
até 31/08/2011. Foram tratadas 3.468 demandas 
 

Alimentação de Bases de Dados - cadastrados no Sistema Informa Web – 9.777 registros referentes 
à legislação e 542 títulos e 530 exemplares registros referentes a Livros. 
 

Empréstimos - Biblioteca realizou 177 empréstimos de materiais bibliográficos. 
 

Centro de Protocolo e Expedição - 
 

Protocolo - Documentos protocolados, registrados e distribuídos: Incluindo os processos autuados:   
33.388; Serviços complementares: 36.052. 
 

Expedição - Correspondências recebidas, distribuídas e expedidas: 53.787; Malotes recebidos e 
expedidos: 3.960; Documentos recebidos e expedidos: 7.599; Apoio ao serviço de carro e motoboy: 
1.915 e jornais recebidos e distribuídos: 5.018. 

 

Centro de Documentação e Arquivo 
 

Pesquisas – Atendidas 194 solicitações de pesquisas no ano de 2011, sendo 117 oriundas de 
usuários internos e 77 de clientes externos. Do total de respostas dadas ao cliente, 10 solicitações 
foram atendidas com informações bibliográficas (doutrinas), 178 com informações legislativas (atos de 
âmbito estadual, municipal e federal) e 6 solicitações sobre jurisprudência de Tribunais. 

 

Análise de Documentos - A leitura, análise e seleção de atos normativos publicados nos Diários 
Oficiais resultaram em 9.141 atos do Poder Executivo estadual; 636 atos do Poder Legislativo estadual 
e 51.428 registros de vocabulário controlado. O registro da migração da base de legislação do Sistema 
Lot Notes para o Sistema Informa 2000 foram padronizados. 
 

 

 

Análise de Atos – Poder Executivo do Estado 
Resultado da leitura, análise e seleção de atos dos Diários Oficiais 

Leis Ordinárias Leis Complementares Decretos Marginalia Atos alterados Total 
349 31 1093 697 6.971 9.141 

 

Emend
a 

Const. 
Lei 

Decreto 
Legislativo 

PEC PL PLC PDL PR 
Mensagem  
Veto Parcial 

Mensagem 
VetoTotal 

Total 

1 11 1 20 447 75 7 4 18 52 636 
 

Vocabulário de Assuntos dos Poderes Executivo e Legislativo do Estado 
Inclusão Alteração Total 

18.997 32.431 51.428 
 
 

Produtos 
 

Alerta Legislação - boletim semanal, produzido pela Biblioteca da Casa Civil objetiva divulgar 
legislação federal, estadual e municipal e as mensagens de veto do Governador. Em 2011 
foram elaborados 51 boletins e distribuídos para 1.079 clientes, sendo 126 clientes internos 
(funcionários da Casa Civil), 728 da PGE e 225 funcionários de outras secretarias estaduais. 
 

Legislação do Estado de São Paulo - reúne as normas jurídicas publicadas em 2010, no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo DOESP. Apresenta a análise quantitativa e qualitativa 
dos atos. Analisados: 1.502 atos. 

 
 

Normas Quantidade 
Leis ordinárias   349 
Leis complementares     31 
Emendas Constitucionais     01 
Decretos 1.093 
Decretos Legislativos     28 

Total 1.502 
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Mensagens de vetos – 2011 - Produto que reúne os vetos publicados no DOESP aos projetos 
de lei, de lei complementar e propostas de emenda constitucional aprovados pela Assembléia 
Legislativa, durante o ano de 2011. Apresenta análise quantitativa e qualitativa dos atos. 
Analisadas: 69 mensagens de vetos, sendo 51 vetos totais e 18 vetos parciais.  
 
Atos de Nomeação - Analisados e selecionados total de 393 atos. 
 

- Atualização da listagem de clientes da biblioteca com a inclusão dos novos secretários, 
adjuntos e chefes de gabinete do Governo Geraldo Alckmin (01/01/2011). 
 

Resoluções da Casa Civil – numeradas, sem número 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 (denominação anterior). 
Objetivo: agilizar a busca de informação contida nesses atos e resgatar a história dos órgãos 
envolvidos por meio de suas atuações. Em 2011, foram analisadas e selecionadas 103 
resoluções. 
 

- Decretos e Despachos do Governador 
Reunião de textos integrais dos decretos e despachos do Governador, publicados no DOE.    
Produto disponibilizado no Portal do Governo, organizados e digitados, com sumário automático, em 
forma de link, a partir de janeiro de 2011. 
No exercício, foram analisados e selecionados 121 decretos e 120 despachos. 
 

- Histórico das Agências Reguladoras 
Reunião de todos os textos integrais da ARTESP, publicados no DOE. Em 2011 foram analisados e 
selecionados 131 atos. Produto disponibilizado no Portal do Governo. 
 

 
 

Núcleo de Arquivo 
 

Indicador Quantidade 
Registro - entrada de processos 12.429 
Registro saída de processos                          3.794 
Arquivamento de processo         13.829 
Informações   1.400 

 
 
 

II. Entidades Vinculadas 
 
 

1. Imprensa Oficial do Estado S.A - IMESP 
 
1 – Imprensa Oficial em Números 

 

Discriminação Quantidade 
Receitas (incremento de 10,7% em relação ao exercício anterior); 
Despesas apropriadas no ano (redução de 9,0% em relação a 2010); 
Produtividade por empregado; 
Investimentos em infraestrutura e tecnologia da informação; 
Repasse à Fazenda do Estado a título de juros sobre o capital próprio e dividendos; 
Programa de Doação de Aparas e Materiais Inservíveis 
Aparas processadas 
Títulos produzidos no ano 
Títulos de livros nos últimos 10 anos 
Livros vendidos 
Páginas impressas 
Diários Oficiais produzidos, incluindo o Diário Oficial do Município de São Paulo 
Pesquisas diárias no site do Diário Oficial; 
Páginas certificadas no Diário Oficial On Line; 
Visitas ao site da Imprensa Oficial; 
Certificados Digitais emitidos; 
JUCESP On Line - Pesquisa (consultas e serviços online)

R$ 334 milhões 
R$ 173 milhões 

R$ 397 mil 
R$ 9,4 milhões 
R$ 60 milhões 

R$ 327 mil 
500 toneladas 

471 
4.424 
47 mil 

430 milhões 
3,98 milhões 

133 mil 
232 mil 

21 milhões 
24.500 

18 milhões 
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2 – Prêmios Conquistados em 2011 
 

  Prêmio Red Dot Communication Award 2.011 
Design Zentrum Nordrhein Westfalen – de Essen - Alemanha 
Livro: Teoria Digital: dez anos do File – Festival Internacional de Linguagem Eletrônica 
Categoria: Editorial 
A cerimônia do prêmio de 2011 foi realizada na Konzerthaus, em Berlin, Alemanha 

 

  Prêmio Jabuti 2011 
             Câmara Brasileira do Livro (CBL) 
 

Livro: Dois Séculos de Projetos no Estado de São Paulo/Grandes Obras e Urbanização Vols. 1, 2 e 3 – 
1º lugar; Os Satyros – 1º lugar; Aprendizagem à Distância – 1º lugar; O Concurso de Brasília – 2º lugar 

 

Livro: Arte Brasileira na Pinacoteca do Estado de São Paulo do Século XIX aos Anos 1.940 – 2º lugar; 
 A Mão Afro-Brasileira – Significado da Contribuição Artística e Histórica – Vols. 1 e 2 – 2º lugar; 
Tempos de Fascismo – 2º lugar 
 

3 – Eventos Realizados 
 

Lançamentos:  
   101 livros: 48 na cidade de São Paulo e 53 lançamentos de livros externos (interior e outros estados). 

 

Participação   
03 Feiras Nacionais: IV Feira do Livro da PUC/ SP (SP); XV Bienal Internacional do Livro do Rio de 
Janeiro (RJ) e XIII Festa do Livro da USP (SP). 
01 Feira Internacional: 63ª Feira do Livro de Frankfurt – Alemanha. 
04 Festivais/ Festa: IV Festival Ibero-Americano de Teatro de São Paulo (SP); Festa Internacional da 
Francofonia em São Paulo (SP); 9º Festa Literária Internacional de Paraty – FLIP (RJ) e 6º Festival de 
Cinema Latino-Americano de São Paulo (SP). 
04 Congressos/ Workshop Produtos de Tecnologia: 55º Congresso Estadual de Municípios; 9º 
CERTFORUM – Etapa Brasília (DF); RIC Workshop (DF) e 12º CEBTIM – Congresso Brasileiro de 
Tecnologia da Informação para Municípios (SP). 
05 Reuniões/ Encontros: 24º Reunião das Imprensas Oficiais – ABIO (SP); 24º Reunião Anual da ABEU 
(AL); 47º Reunião das Imprensas Oficiais (PA); 1º Reunião Executiva da RedBoa (Chile) e 48º Encontro 
das Imprensas Oficiais (PE). 
 

Realização 
 05 Eventos Institucionais e de 11 Eventos Internos. 

 

4 – Parque Gráfico 
 

Composto por 7 impressoras offset, 5 planas e 2 rotativas. Principal aquisição em 2011: sistema com 28 
tinteiros Monigraf, Modelo MDS-II, com controle de ajuste de tinta para a impressora Goss Urbanite que 
imprime o Diário Oficial.  Esse sistema reduzirá o tempo de ajuste de impressão e consumo de tinta. 

 
Outras melhorias no processo produtivo: 
 

- Implantação: -sistema P-Series da Atex, pela pré - produção do Diário Oficial. Objetivo: maior 
segurança e controle das matérias e processos de produção; 
-reuniões diárias do Planejamento Programação e Controle da Produção (PPCP) com as áreas: 
Comercial e de Produção. Objetivo: discussão da programação diária;  
-controle de Perdas de Chapas e Papéis, adequação dos formatos existentes por formatos apropriados 
para a redução de custos, e dos controles das metas de redução de ajustes de máquinas de impressão e 
acabamento;  
- gerenciamento de Cores nas 2 impressoras planas de 5 cores, houve redução no tempo de acerto, e 
fidelização das cores dos impressos, conforme necessidade dos clientes. 
- Criação da Comissão de Homologação: Objetivo: tratar dos principais insumos e executar a 
homologação dos mesmos, mantendo assim um alto nível de qualidade em nossos produtos. 
- Planejamento Programação e Controle da Produção (PPCP), responsável pelas etapas entre a área 
comercial e produção, tem à disposição eficiente programa de acompanhamento de produção gráfica da 
empresa Metrics, com computadores de última geração. 
- Aumento do número de laminações realizadas na IMESP. Objetivo: diminuir o trabalho enviado para 
terceiros, aproveitando melhor os equipamentos e mão-de -obra disponíveis. 
- Adequação do parque industrial para serviços de menores tiragens e urgentes com uma linha de 
acabamento destes produtos com 2 encadernadoras de livros, 1 máquina de wire-o, 1 grampeadeira e 1 
seladora. 
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- Consolidação do processo de impressão digital: conta atualmente com 2 impressoras coloridas e 2 
impressoras monocromáticas que podem imprimir 100 mil clicks  no formato A4 por hora. 

 
5 - Melhorias e Inovações 

 

- Ampliação física do DataCenter e Autoridade Certificadora (área, rede de energia, 
climatização, dados e voz) - Aumento físico da sala cofre para armazenamento dos ativos de 
rede e servidores, ampliação da sala cofre da autoridade certificadora e ampliação do sistema 
de alimentação da rede elétrica, de ar condicionado, com os seguintes objetivos: 
 

 Prover infraestrutura para novos projetos de hospedagem;  
 Ampliar a capacidade de atendimento a projetos de certificação digital; 
 Evolução tecnológica nos padrões de certificação digital; 
 Ampliar a oferta na prestação de serviços de TI a clientes de governo; 
 Aumentar o nível de segurança da sala datacenter. 
 

- Nova Livraria Virtual - Possibilita ao cliente um canal de leitura, download, promoção e 
compra dos livros publicados pela Imprensa Oficial, oferece um site com design leve e intuitivo, 
utilizando ferramenta de e-commerce de mercado. 
 

- DOCidadeSP - Desenvolvimento de novo site para divulgar as publicações da Prefeitura do 
Município de São Paulo realizadas no DOESP. Oferece: - busca por edição e palavra-chave 
aos cadernos Diário Oficial da Cidade (DOC) e Suplementos DOC. - recurso de assinatura 
digital nas páginas e certificação com geração de ticket de autenticidade. O e-
negocioscidadesp  foi  reformulado  para permitir a localização de processos licitatórios do 
município. 
 

- Desenvolvimento para iPad - Desenvolvimento de aplicativo para divulgação do Clipping para 
iPad da Apple conhecido como iClipping. Objetivo: ganhos de logística e impressão, melhor 
leitura e praticidade. 

 

- Hotsite do Museu da Casa Brasileira - Desenvolvimento, implantação e treinamento do 
Frontend e BackOffice do Hotsite do Museu da Casa Brasileira para divulgação das suas 
publicações. 

 

- JucespOnLine - Desenvolvimento de melhorias, como o uso de DARE (Documento de 
Arrecadação de Receitas Estaduais) que substitui a GARE (Guia de Recolhimento de Receitas 
Estaduais). Prêmio:  TI & Governo 2010.  Estatítica: a) pesquisas: 20 milhões, b) emissões:1)  
fichas cadastrais:  5 milhões, 2) certidões: 600 mil e c) documentos digitalizados:  300 mil. 
Clientes cadastrados: 240 mil  e mais de 4 milhões de acessos em 1,5 anos de existência. 
 

- Buscas direcionadas do Diário Oficial - Criação de pesquisas otimizadas no Portal de 
Negócios da IMESP facilitando a localização de informações publicadas por meio de 
suplementos no Diário Oficial, por exemplo: Cadastro de Reclamações Fundamentadas 
(PROCON), Concurso de Remoção e Relação de Vagas para Escolha de Professor de 
Educação Básica II (Secretaria de Educação) e Notificação de Inadimplentes do IPVA 
(Secretaria da Fazenda). 

 

- Novos Produtos de Certificação Digital - Adaptação no Portal de Negócios para receber novos 
produtos de Certificação Digital, permitindo a oferta de preços diferenciados de acordo com a 
validade do certificado e se o cliente enquadrar-se como Microempreendedor, Empreendedor 
Individual ou sócio de Empresa de Pequeno Porte. 
 

- Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – ECM Básico - Atualização de sistema 
com autenticação e certificado digital para gerenciamento de imagens digitalizadas dos 
diversos acervos de documentos da Imprensa Oficial. 
 

- BI (Business Inteligência) do Faturamento - Disponibilizado ferramenta que possibilita obter 
informações do Faturamento da empresa através de 7 dimensões: Período, Produto, Condição 
de Pagamento, Canal de Venda, Forma de Pagamento, Cliente e Região. Essa ferramenta 
auxiliará na tomada de decisões.  
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- Business Intelligence para e-negociospublicos - Implantação de solução para oferecer visão 
estratégica de todo o conteúdo contido na base de licitações do Sistema de Publicações de 
Matérias do Diário Oficial (Pubnet) e com recursos de consulta pelo e-negociospublicos. O 
Business Intelligence consolida os dados por assuntos, traz gráfico e é uma ferramenta para 
realizar estudo histórico, comparações e estimativas. 
 

- Sistema de Produção do DO – P-Series - Início da produção dos cadernos Cidade de São 
Paulo e Executivo II pelo sistema que garante maior segurança e controle no processo 
produtivo e das matérias a serem publicadas. Implantação de 13 melhorias no sistema para 
aumento da produtividade, integração com outros sistemas internos e aumento da segurança. 

 
 Projetos de Digitalização 
 

Implantação 
- Serviço de monitoramento e segurança dos servidores para serviços críticos da Imprensa Oficial; 
- Bureau de Digitalização de alta produtividade - Disponibilização de infra-estrutura completa para 
conversão de documentos e processamento de reconhecimento textual; 
- Bureau de Digitalização para conversão de dados da folha de pagamento de verba honorária e 
digitalização destes documentos e mandatos judiciais com certificação digital;  
- Solução de captura para atender fluxo da SEFAZ para auto de infração; 
- 1ª. fase da Previdência Digital na da São Paulo Previdência – SPPREV, viabilizando a captura e 
digitalização nas regionais de atendimento; 
 

Digitalização 
- Digitalização e reconhecimento textual de 100% dos Debates da Constituinte da ALESP; 
- Digitalização de mais de 900 mil páginas de documentos históricos do século 19 do SEADE; 
- Projeto de Digitalização, organização e guarda de 10 milhões de páginas de documentos da SPPREV; 
 

Parcerias  
- ALESP: Projeto 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. Total: 230 mil páginas 
digitalizadas; 
- Museu da Casa Brasileira para digitalização do acervo de edições e disponibilização em sistema 
desenvolvido pela Imprensa Oficial para internet; 
 

Apoio técnico para concepção dos projetos de gerenciamento eletrônico de documentos para a 
Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Planejamento, Junta Comercial, Fundação Mario Covas, 
FUSSESP, CDHU e SPPREV. 

 
Certificação Digital - Elaboração e execução de projetos de certificação digital em diversas 
áreas do governo destacam os seguintes: 
 

Secretaria da Fazenda: Emissão de 2.000 certificados digitais, SDK.NET (biblioteca em certificação 
digital para desenvolvimento de aplicações), assinador de documentos em “pdf”, consultoria em 
certificação digital, treinamento de SDK.NET e fornecimento de certificados digitais para servidores web; 
 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: Execução do projeto de certificação digital, com entrega 
de 2.000 certificados digitais e CPF Winlogon;  
 

Tribunal de Justiça de São Paulo: Emissão de 1.000 certificados digitais 
Emissão de certificado digital para todas as Secretarias do Município de São Paulo; 
 

Assinatura de mais de 18 milhões de imagens da São Paulo Previdência – SPPREV; 
 

  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. 
 
Ampliação da Capilaridade de Atendimento - Estado de SP - Autoridades de Registro 
dentro do Estado de São Paulo, focando no atendimento do público varejo com: 

 

 Credenciamento da Autoridade de Registro CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, 
com a ampliação de atendimento pelos 42 postos em todo o Estado. 
 

 Ampliação do atendimento da Autoridade de Registro SECOVI, com a prestação de serviços de 
certificação digital em mais 05 postos de atendimento. 

 

Os certificados digitais, antes comercializados em 06 postos sejam hoje comercializados em 53 
postos, atingindo todas as regiões do Estado. 
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Ampliação da Capilaridade de Atendimento - Atuação em outros Estados - Troca de 
experiências em tecnologia para serviços de governo eletrônico, através da Certificação Digital 
com as entidades: 

 
 

Imprensa Oficial do Estado:  Pará – IOE; Rio de Janeiro – IOERJ; Mato Grosso do Sul – IOMAT; Sergipe 
– SEGRASE; Junta Comercial do Estado do Sergipe – JUCESE. 

 

Projetos de credenciamento como Autoridade de Registro vinculada à Autoridade 
Certificadora Imprensa Oficial das entidades: 
 

 

Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOE; Rio de Janeiro – IOERJ; Mato Grosso do Sul – IOMAT; 
Sergipe – SEGRASE. 

Parcerias e Associações 
 

 Coordenação do Comitê de Sustentabilidade da Câmara e-net. Objetivo: manter um 
espaço de debate, incentivo e divulgação para as empresas da Economia Digital que prezam o 
respeito ao meio ambiente, à qualidade de vida e ao uso sustentável dos recursos naturais. 

 

Foco: incentivo aos processos de desmaterialização da economia, ao uso inteligente da 
energia e às boas práticas de sustentabilidade. 

 

 Associação Nacional de Autoridades de Certificação Digital – ANCERT.  Objetivo: 
representar o segmento de Certificação Digital nos diversos fóruns de discussão, proposições e 
formulação de políticas e regulamentos, notadamente o Comitê Gestor da ICP-Brasil, as 
Comissões de Ciência e Tecnologia das duas casas do Congresso Nacional e o CNJ sobre a 
atividade de certificação digital no país. 

 

Premiação - Projeto Jucesp On Line – Finalista no 8º Prêmio Mário Covas, na categoria 
Inovação e Gestão Pública 
 

Principais Eventos de Tecnologia da Informação 
 

 1º Encontro com as AC’s e AR’s vinculadas à AC Imprensa Oficial – Imprensa Oficial SP – 13/05 
 Reunião REDBOA – Rede de Diários e Boletins Oficiais da América - Santiago, Chile – 16 e 17/06 
 9º CERTFORUM – Fórum de Certificação Digital (ABRID e ITI) – 21/09  
 Gestão de contratos de TI – 29 a 31/10 
 RIC Workshops Regionais – etapa Centro-Oeste, Brasília -  22/09 
 48ª Reunião das Imprensas Oficiais, João Pessoa/PB – de 22 a 23/09 
 17º CONIP - Congresso de Inovação na Gestão Pública – de 17 e 18/11 
 16º CBTIM – Congresso de TI para Municípios – de 24 a 26/10 
 4º Fórum Redboa – Rede de Diários e Boletins Oficiais da América - Cidade do México, México - 

10 e 11/11; 
 Camara-net – lançamento do comitê “Desafios da Sustentabilidade” – 28/11 

 
6 - Produtos Gráficos e de Informação - Principais realizações em cada área de produtos 
gráficos e informação: 
 

Diário Oficial  
 

 Atualização da plataforma de sistemas de operação do Diário Oficial em razão de novas ferramentas de 
tecnologia da informação, garantindo sua condição de vanguarda com os preceitos da publicidade, 
perenidade e autenticidade dos atos públicos, colocando a disposição do publicante uma linha de 
atendimento direta para eventuais dúvidas quanto à atualização da plataforma. 
 Faturamentos dos produtos relacionados a Diário Oficial, em 2011 seguiram a tendência de 
manutenção nos valores de publicidade e continuam com a perspectiva de queda nos valores de 
assinatura, demonstrando o forte uso da internet pelo cidadão ao acesso do Diário oficial, onde 
gratuitamente é disponibilizado todo acervo. 
 No ano de 2011 a IMESP não aplicou reajuste nos valores de publicidade e assinaturas. 
 Renovação Contratual - Prestação de Serviços para publicação do Diário Oficial do Município de SP. 

 
Vendas Gráficas – Objetivo: atender as demandas com qualidade, prazos e preços de 
mercado. 
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Os principais clientes em serviços gráficos no ano de 2011 em serviços gráficos foram: 
 

 Secretaria Municipal de Educação de São Paulo; FDE – Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação; EDUSP – Editora da Universidade de São Paulo; CEETEPS – Centro Paula Souza; 
DETRAN – Secretaria Estadual de Gestão Pública; USP – Coordenadoria de Comunicação. 

 
- Clipping - Readequação e estudos para implantação do i-Clipping em “tablet” no inicio do ano 
de 2012, com conectividade as tendências e inovação nas ferramentas de comunicação e da 
preocupação com o meio ambiente. 
 
7- Produtos Editoriais e Institucionais 
 

Selo Próprio: foram publicados 13 títulos; 
Co-Edições: 65 títulos; 
Parcerias: principais coeditores, Academia Brasileira de Letras; Fundações: Biblioteca Nacional, 
Fundap; Institutos Victor Brecheret, Moreira Salles; Museus: Casa Brasileira, Lasar Segall, Pinacoteca; 
Editoras: da USP, Unicamp, UNESP, Universidade Federal de Minas Gerais; Departamento de Arquivo 
Público do Estado, Universidade Santa Cecília- Unisanta, Secretaria de Cultura; File- Festival 
Internacional de Linguagem Eletrônica; 
Premiações 2011 
A Imprensa Oficial recebeu relevantes prêmios, 07 prêmios Jabuti pela Câmara Brasileira de Livros, 
Prêmio TI& Governo pela Editora Plano Editorial e Prêmio Red Dot Communication Award 2011 – 
Alemanha. 

 
 Responsabilidade Social 

 
Programa Doação de Aparas e Materiais Inservíveis - garante mensalmente melhorias nos 
diferentes projetos das cinco entidades beneficiadas. Doações: aparas mista e branca de papel 
resmado; jornal de arquivo e descarte; jornal lixo de oficinas; canudos de papelão; chapas de 
alumínio; tambores; toner e cartuchos. 
 

Por ano, são arrecadadas toneladas de materiais diversos recicláveis que são vendidos 
diretamente no mercado. Desde o início do programa estes materiais geraram uma receita de 
R$ 10 milhões. Em 2011 os materiais inservíveis vendidos rederam cerca de R$ 350 mil que 
foram divididos entre as seguintes 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 

 
8 – Programa da Qualidade - Indicadores – foram estabelecidos 9 Indicadores de 
desempenho inscritos no Programa de Participação de Resultados PLR, separados pelas 4 
dimensões do Balanced Scorecard (Desenvolvimento, Processos, Financeira, e Clientes) e 
alinhadas com o planejamento estratégico da empresa. 
 

Para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) foram estabelecidos 32 indicadores tratados 
durante o ano de 2011.  
 
NBR ISO 9001:2008 - Empresa possui o Selo para o escopo Certificação Digital desde 2006 e 
do escopo Gráfica desde 2007. Após a auditoria realizada no mês de novembro, a IMESP 
recebeu recomendação para a permanência da certificação para a Gráfica e para a 
Certificação Digital. 
 
9 – Compras e Contratações - A tabela apresenta os números da gestão de suprimentos: 
 
  Resumo – número de processos/ano 

Modalidade 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 
Pregão Presencial 122 126 84 8 2 0 
Pregão Eletrônico - - 30 105 110 87 
Concorrência 1 0 1 1 0 0 
Tomada de preços 1 2 2 4 11 1 
Convite 0 1 2 5 8 1 
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Modalidade 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 
Compras diretas 1.864 1.674 1.787 1.838 1.692 928 
Inexigibilidade 18 49 45 22 27 23 
Dispensa 16 19 18 25 37 18 
Parceria 2 2 0 0 1 1 
Doações de bens 69 25 6 8 3 3 

Totais 2.093 1.898 1.975 2.016 1.891 1.062 
Contratos emitidos 120 142 143 193 199 143 
Aditivos emitidos 79 107 110 105 125 55 

     (*) Dados atualizados até 30/11/2011 
 

Economia: 32,01% nos pregões realizados. Representa mais de R$ 16 milhões em relação ao valor 
referencial dos produtos e serviços adquiridos. 

 
10 – Infraestrutura 
 
 
 

 

 

  

Ampliação da Autoridade Certificadora e do Data Center. 
  

Vantagens: Ampliação da capacidade de armazenagem de dados, adequação completa às normas 
do ITI Brasil (infraestrutura elétrica, climatização e de sistema de comunicação, dos níveis de 
segurança exigidos), alçando a IMESP à condição de autoridade certificadora. Incremento em 
confiabilidade dos clientes na marca institucional, nos sites hospedados pela IO, e na prestação de 
serviço de certificação digital. 

Reforma e adequação da área industrial para implantação de novo layout da produção 
 

Vantagens: Implantação da infraestrutura necessária para instalação de equipamentos (como a 
rotativa goss MC-600 e as impressoras 5 cores) e novo layout das áreas de produção. Instalação de 
infraestrutura elétrica e de sistema de água gelada para atender aos novos equipamentos, 
substituição de forro tornando o ambiente mais claro, execução de revestimento de piso para facilitar 
os deslocamentos de matéria prima e de produtos acabados e outras adequações, resultando em 
modernização de todo o parque gráfico. 

Fornecimento e instalação de transformador de 1250 kVA, disjuntores a vácuo motorizados, 
comando remoto de acionamento nas subestações 1 (Primária), Subestação 2 (Jornal) e 
Subestação 3 (Gráfica).  
 

Benefícios: melhorias no sistema elétrico do Prédio do Jornal e estabilidade de energia no sistema 
de Impressão do Diário Oficial (Transformador que fornece energia à rotativa Urbanite). 

Instalação de tinteiros automáticos na Rotativa GOSS/URBANITE  

 Objetivo: modernizar o sistema de impressão do Jornal (Diário Oficial), resultando inclusive em 
economia de tinta, tempo de ajustes e redução de perdas de papel. 

 
11 – Recursos Humanos  

 
- Treinamento: Em 2011 os investimentos em capacitação e aperfeiçoamento profissional 
foram de R$ 124 mil, equivalente a 6.870 horas entre os meses de janeiro a novembro. 

 
O processo de treinamento interno, através da metodologia do TWI – Treinamento em Serviço 
foi realizado o curso “Formação de Multiplicadores” aos 20 funcionários da área de Produção 
Industrial. Objetivo: capacitar os funcionários no processo de ensino-aprendizagem para que 
utilizem a metodologia adequada nos treinamentos ministrados nos postos de trabalho. 
 
- Bolsa de Estudos: Foram concedidas 49 bolsas de estudo.  Objetivo: estimular a participação dos 
empregados nos estudos e buscar seu aprimoramento pessoal e profissional.   
 
Subsídios: 02 bolsas (30%), 13 bolsas (40%), 01 bolsa (70%), 32 bolsas (60%), 1 bolsa (50%). Valor  
do benefício: R$ 106 mil até novembro de 2011. 
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A norma interna que regula o assunto foi revista com a finalidade de melhor ajustá-la aos 
interesses de caráter profissional estabelecidos pela Empresa. 
 
- Estagiários: Objetivo social: preparar e treinar jovens para o mercado de trabalho. A empresa 
firmou o quadro em 78 estagiários obedecendo as determinações do Decreto Estadual Nº 
52.756/08, realizando sua operação através da FUNDAP segundo a LEI nº 11.788/08.  
 

Abrangência: Ensino Médio, Nível Técnico e Ensino Superior. Estagiários: 38; Investimento: R$ 414 mil. 
 
- Aprendizes: Objetivo: cumprir a cota estabelecida por lei, que é de 26 aprendizes. Parceria: 3 
escolas SENAI.  Realizou o processo seletivo externo visando preencher a cota legal. O 
aprendizes que foram aprovados foram contratados e farão parte da IMESP por 02 anos, início 
em janeiro de 2012 e finalizar em dezembro de 2013. Deverão umprir 04 horas no SENAI e 04 
horas de estágio prático na IMESP. 
 
- Benefícios: foram contratados novos planos de saúde e odontológico, gerando uma economia 
de R$ 5,32 milhões (contrato de R$ 14,26 para R$ 8,94 milhões) sem perder a qualidade no 
atendimento. 
 
- Horas Extras: Foram reformuladas as regras para registro e controle de freqüência, 
estabelecendo maior controle das ocorrências de ausências no trabalho e reduzindo a 
quantidade de horas extras realizadas. 
 
- Área social: Destaque para as ações de apoio para as ocorrências de dependência química, 
com atenção personalizada à recuperação de casos de alta gravidade. 
 
- Reformulação das Brigadas de Incêndio: priorizando atenção para o setor gráfico. As novas 
Brigadas atendem os sinistros de incêndio e atuarão na prestação de primeiros socorros a 
empregados, quando em situação de trabalho, sejam acometidos de problemas graves de 
saúde ou acidente do trabalho. 
 
Em junho foram realizadas eleições para formação da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA, gestão 2011/2012. 
 
- Campanhas em 2011 – Ações da GRH – Gerência de Recursos Humanos – nas 
comemorações dos 120 anos da Imprensa Oficial, resgatando as Homenagens aos 
Empregados por Tempo de Serviço, Vacinação contra gripe (480 empregados beneficiados), 
Campanha do Agasalho, Semana da Saúde, Campanha educativa para doação de sangue e 
medula óssea, regularização do programa preventivo com os exames audiométrico e exames 
bioquímicos - Semana Interna de Prevenção de Acidentes-SIPAT. 
 
12 – Serviços de atendimento ao usuário  
 
Foram atendidos no Acessa São Paulo cerca de 14 mil usuários conforme registro de 
freqüência; 80 solicitações de empréstimo de material bibliográfico do acervo da biblioteca da 
IMESP e de material externo; cadastro de mais de três mil obras para doação do acervo de 
duplicatas de livros e outras publicações; 
 
13 – Assessoria de Imprensa 
 
O mailing direto contém o registro de 393 jornalistas aos quais são enviados todos os releases 
da empresa, constantemente atualizado.  
 

Mês Releases – lançamento de livros / institucionais 

Fevereiro Win Wenders; Rubens Correa – um salto para dentro da luz 
Março IV Festibero; Festival é tudo Verdade; Lançamentos da Coleção Aplauso (21 títulos) 

Abril 
Prêmio Mário Covas; Eleição da ABIO; Comemoração de 120 anos da Imprensa Oficial 
Congresso de Municípios; Áporo Itabirano; Renina Katz; Impressões do Brasil; Mário Covas: 
democracia Defender, conquistar e praticar. 
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Mês Releases – lançamento de livros / institucionais 

Maio 
Conheça a Editora Imprensa Oficial; Mário Covas: democracia Defender, conquistar e 
praticar (Baixada Santista); Daniel Senise; A arquitetura de Lelé; XXIV reunião anual da 
ABEU. 

Junho 
Lilian Lemmertz; Toquinho; Constituições Brasileiras gratuitamente no site da Imprensa 
Oficial 

Julho Terras Paulistas 

Agosto Com a palavra Luiz Gama 
Setembro Prêmio Jabuti 

Outubro 
Estrela Breve; Prêmio Jabuti; Brecheret: a linguagem das formas; Mário Covas (Santos); 
Certificação Digital 

Novembro 
Coleção Cadernos de Desenho; Os filmes da minha vida; Série Essencial; Revista 
Biblioteca Mário de Andrade; Para uma história da belle époque: a coleção de cardápios de 
Olavo Bilac; Prêmio Jabuti premiação 

Dezembro 

Arquivo Histórico - Artigos Publicados:  
 

- Revista Abrid (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação 
Digital): Case Jucesp –"Tecnologia aplicada ao serviço público beneficia cidadão" (mai/ 11); 
Redboa: "Imprensas Oficiais da América Latina debatem soluções de governo em 
certificação digital" (nov/11) 
 

- Revista Verbo: "Imprensa Oficial e editoras universitárias: parceria de sucesso" (jun /11) 
 

- Jornal Correio da Paraíba: “Certificação digital: benefícios para o cidadão” 
 

- Evento CBTIM – Congresso Brasileiro de Tecnologia da Informação - “Certificação digital: 
benefícios aos municípios e seus cidadãos” 

 
- Redes Sociais - Acompanhamento das redes sociais, divulgação de produtos e livros; - 
Twitter: imprensaoficial – 10.476 seguidores; - Facebook: imprensa oficial lotado – 5.000 
seguidores; -Imprensa oficial segundo perfil – 274 seguidores 
 
- Produção de material externo -- Jornal para 55º Congresso de Município; - Jornal Na Hora 
Certa (Imesp e CIESP) específicos para cada cidade. Produzidos: Guarulhos, Sorocaba, Bauru 
e Bragança Paulista.  
 
- Vídeos Produzidos -- Institucional da Imprensa Oficial; - Comemoração de 120 anos da 
Imprensa Oficial; - Apoio para a gravação do vídeo da Conectividade Social.  
 
- Portal Corporativo - Principal canal de comunicação interna da empresa. Disponibiliza 
informações, sistemas e normas promovendo maior integração entre as áreas e mais agilidade 
nos processos internos.  
 

Resultado: 2.658.502 Visitas. 15.122.858 de page views. Publicação: 644 matérias no Portal 
Corporativo. 

 
14 – Gestão de Clientes – SAC foi operado pela empresa Call Tecnologia e Serviços. 
Atendimento: 92.495 ligações. 
 
15 – Redação - Páginas editoriais do Diário Oficial. 

 

 Edição especial do Diário Oficial sobre a Faculdade de Engenharia de Lorena – Faenquil/USP Lorena; 
 Várias edições do Jornal da Reconstrução de São Luiz do Paraitinga; 
  A Revista Cadernos de Cidadania do DAEE (a parte editorial está pronta; material não impresso). 

 
 
2. Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP 

 
O programa “Escola de Qualificação Profissional”,foi instituído pelo Decreto nº 57.314, de 
08/09/2011, com o objetivo de promover a capacitação de agentes multiplicadores e a 
qualificação de pessoas em situação de vulnerabilidade social, mediante a promoção de cursos 
nas áreas de corte, costura, modelagem, bordado e atividades afins; panificação; gastronomia 
e hotelaria; e imagem pessoal, além de estimular a geração de emprego e renda. 
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Em 2011, o FUSSESP capacitou 2.600 alunos, sendo 1.643 na Padaria Artesanal, 868 nas 
Escolas de Moda e 98 na Escola de Imagem Pessoal, a seguir discriminados: 
 
1. Escola de Moda - Inaugurada em 27 de abril de 2011, funciona na Sede do FUSSESP com 
oferta de 320 vagas, nos períodos matutino e vespertino, em cinco cursos:  
 
Roteiro de Costura, Bordado em Linha, Bordado em Pedraria, Crochê e Confecção de Caixas em 
Tecido. Duração: dois meses, quatro horas de aula, de 2ª a 6ª feira. Os alunos recebem material 
didático, uniforme, alimentação e auxílio-transporte. 

 
Os desempregados e os que não estiverem recebendo nenhum auxílio, como seguro 
desemprego etc., recebem uma bolsa auxílio no valor de R$ 210,00 da Secretaria de Emprego 
e Relações do Trabalho. 
 
Em 17 de outubro de 2011, foi instalada a unidade junto à Casa da Solidariedade II do 
FUSSESP, na Rua Frederico Alvarenga, 125, Parque D. Pedro II, que oferece cursos de: 
 
 Roteiro de Costura, Bordado em Pedraria, Crochê e Confecção de Caixas em Tecido: 160 vagas 

 
Em 25 de outubro de 2011 a escola foi instalada no Palácio dos Bandeirantes. Vagas: 60. 
Curso: Roteiro de Costura. Parceria: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia. 
 
Em 2011, foram capacitados 868 alunos nas Escolas de Moda do FUSSESP: 
 

Escola de Moda Cursos 
Nº de pessoas 
capacitadas 

 
 
Sede FUSSESP 
3 Turmas 

Roteiro de Costura (Corte, Costura e Modelagem) 
Patchwork (1ª turma) 
Bijuteria (1ª turma) 
Crochê 
Bordado em Linha 
Bordado em Pedraria 
Confecção de Caixa 

298 
26 
21 
81 
85 

104 
84 

 
Casa da Solidariedade II 
1 Turma 

 

Roteiro de Costura 
Crochê 
Bordado em Pedraria 
Confecção de Caixa 

 

36 
26 
31 
28 

 

Palácio dos Bandeirantes 
1 Turma 

 

Roteiro de Costura 
 

48 

Total 868 
 
FUSSESP capacitou 118 pessoas integrantes do projeto Polos Regionais da Escola de Moda, 
indicadas pelos FSSM - Fundos Sociais de Solidariedade Municipais e entidades sediadas na 
Capital, por meio de “Workshop de Roteiro de Costura”. 

           
2. Polos Regionais da Escola de Moda - Objetivo: capacitação na indústria da moda, com 
vista à geração de renda e melhoria na qualidade de vida. Implantação Prevista: inicialmente, 
em 28 Municípios e 31 entidades de fins não econômicos domiciliadas na Capital. Atuação: 
repasse de recursos materiais, consistentes nas máquinas de costura para a realização dos 
cursos, e financeiros para a aquisição do material de consumo.  
 

Atendimento: 20 alunos. Custo estimado: R$ 3.355.600,00. 
Convênios assinados - em 20 de dezembro de 2011 com 11 municípios: Adamantina, Cafelândia, 
Conchas, Guararapes, Guzolândia, Itajú, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Miracatu, Presidente Bernardes 
e Quatá, e em 06 entidades da Capital: Arrastão Movimento de Promoção Humana, Associação 
Beneficente Projeto Povo da Periferia, Organização Nacional de Defesa e Apoio da Criança e do 
Adolescente, do Idoso e do Meio Ambiente - ONDACAIMA, Projeto de Incentivo à Vida - PIVI, TCE 
Recanto Interlagos e Projeto Cultural Educacional Novo Pantanal. 
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3. Padaria Artesanal - Implantada em 2001 é o carro-chefe do Programa Escola de 
Qualificação Profissional do FUSSESP. Objetivo: capacitar agentes multiplicadores no preparo 
de 10 tipos de pães nutritivos, saborosos e de alto valor comercial, ensinar noções de higiene, 
saúde e ética. O curso tem duração de um dia, e funciona das 8 às 17 horas. 
 

Em 14 de março de 2011, foi inaugurada a Padaria Artesanal no Palácio dos Bandeirantes, que 
capacitou 1.634 pessoas, encaminhadas pelos FSSM - Fundos Sociais de Solidariedade 
Municipais, entidades sociais, comunidades carentes e outras instituições. 
 
4. Escola de Imagem Pessoal - Inaugurada em 18 de outubro de 2011 oferece 120 vagas, 
nos períodos matutino e vespertino, durante dois meses, em 3 cursos: Maquiador; Depilador e 
Designer de Sobrancelhas, Manicure e Pedicure, e funciona no prédio localizado no Parque da 
Água Branca. Os cursos têm duração de quatro horas, de 2ª a 6ª feira. 
 

Parceria: Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho, do Grupo Ikesaki que doou 
os equipamentos e móveis, e da Vult Cosmética que doou os produtos para os cursos da 
Escola de Imagem Pessoal. Em 2011, capacitou 98 pessoas, no período de 18/10/11 a 
16/12/11. 
 
5. Praça de Exercícios do Idoso - Instaladas em local de fácil acesso, onde os idosos podem 
praticar exercícios específicos que tenham efeito redutor significativo na incidência de quedas, 
as quais representam uma importante causa de morbidade e mortalidade da população idosa. 
 

A Praça do Idoso é composta dos seguintes equipamentos: 
 

a) Estação Senta-Levanta (4 cadeiras sem braços); b) Estação Rampa-Escada (2 escadas e 1 rampa); c) 
Estação Ergometria (6 cadeiras com braços e pedais); d) Estação Barras Paralelas (1 barra paralela). 

Repasse de recursos: 78 municípios. Investimento: R$ 1.167.758,31. 
 
6. Apoio Técnico e Financeiro aos Fundos Municipais e Entidades - Consistem no repasse 
de recursos financeiros para aquisição de material permanente, mediante a apresentação de 
projetos de Geração de Emprego e Renda elaborados pelos FSSM e tecnicamente aprovados 
pelo FUSSESP. Estes projetos atendem prioridades sociais levantadas pelas comunidades, 
que têm o conhecimento das realidades regionais.  
 

Objetivo: estimular a criação de novas oportunidades de trabalho para a população do Estado de São 
Paulo. Projetos sociais: 56. Valor: R$ 824.691,26.  

 
O FUSSESP apoiou com repasse de recursos materiais, provenientes de doação da Secretaria 
da Receita Federal, outras instituições e empresas, tais como: roupas, calçados, cobertores, 
tecidos, brinquedos, alimentos etc., atendendo os FSSM dos municípios e 710 entidades 
sociais, beneficiando 458.950 pessoas no Interior e 203.212 pessoas na Capital. 
 
Apoio técnico aos Fundos Municipais e Entidades - realizou e/ou participou das seguintes 
atividades: 
 

Indicador Quantidade 

Assessoria aos FSSM 414 
Reuniões Regionais nos municípios 52 
Reuniões técnicas com FSSM 150 
Visita aos projetos FSSM 259 
Visita às entidades na Capital 578 
Fóruns Regionais com 120 entidades 9 
Reuniões de Conselho Municipais e Estaduais 19 
Seminários 6 

 
7. Casa da Solidariedade - Unidades I e II - uma no bairro de Campos Elíseos e a outra no 
Parque D. Pedro II, foram criadas para atender crianças e adolescentes em situação de risco 
social. Em 2011, foram atendidas nos regime contínuo e intermitente, 660 crianças e 
adolescentes, nas seguintes atividades: 
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- 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. 

 
Campanha de coleta e correta destinação de óleo de cozinha usado, pilhas e baterias usadas. Parceria: 
empresa GM&CLOG e ONG TREVO.  Arrecadação - agosto de 2010 a outubro de 2011: 753,3 litros de 
óleo de cozinha usado e 5.759 unidades de pilhas e baterias usadas. 

 
Encerrou o ano com a apresentação do Espetáculo Contextualizado “São Paulo – Pelas Ruas 
da Cidade”, nos dias 02 e 06/12/2011, contou com a participação das crianças e adolescentes que 
frequentam as Casas da Solidariedade. 
 
8. Horta Educativa 
 

Parceria: Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento 
 

Objetivo: ensinar, mesclando aulas teóricas e práticas, conceitos de Educação Ambiental, Nutricional e 
Valorização do Meio Rural via Horticultura e promoção de hábitos alimentares saudáveis e implantar 
hortas educativas em unidades públicas de ensino. Público Alvo: crianças de 4 a 8 anos. 

 

Duração: um ano e conta com quatro tipos de apostilas: Caderno de Atividades da Criança; do 
Educador; do Cuidador da Horta e  da Família; com ilustrações da série infantil “Cocoricó”, cedidos pela 
TV Cultura, kit “equipamentos” (ferramentas e sementes), que são repassados pelo FUSSESP. À 
Secretaria da Agricultura cabe a capacitação dos profissionais envolvidos no projeto. 
 

A horta vitrine foi implantada ao lado da creche no Palácio dos Bandeirantes e mais três projetos piloto, 
sendo uma horta na Casa da Solidariedade II (em 17/11/11) e duas em unidades do ICC, na Vila Curuçá 
e São Remo, nesta Capital. 

 
9. Espaço de Leitura - Convênio: FUSSESP e POIESIS - Instituto de Apoio à Cultura, à 
Língua e à Literatura, em 15/07/2010, vigência até 31/12/2011. Finalidade: desenvolver o 
projeto “Espaço de Leitura“, nos 09 quiosques no Parque “Dr. Fernando Costa”. 
 

Objetivo: proporcionar à população carente acesso ao mundo das letras, de forma atuante e prazerosa, 
incentivando o desenvolvimento cultural com vistas à ampliação das oportunidades de inclusão social. 
Visitantes: 3.850 pessoas visitam mensalmente o Espaço de Leitura, dos quais 937 pessoas são 
oriundas de instituições cadastradas no FUSSESP.  Empréstimo de livros: 540  livros/ mês. 

 

Programação 
Quarta a domingo: atividades de incentivo à leitura (acolhimento, oficinas de leitura e escrita, mediação 
de leitura, trilhas de história etc.) direcionadas à população em situação de vulnerabilidade social, 
advinda das entidades sociais cadastradas no FUSSESP.  
 

Sábados: oficinas culturais (fantoches, dedoches, brinquedos com material reciclável, livros de pano, 
cordel, gravura etc.) 
Domingos: apresentações culturais (dança, teatro, música, circo, contação de história etc.) para os 
usuários e visitantes do Parque. 

 
10. Atenção ao Idoso 
 

Espaço Convivência do Idoso 
Parceria: Secretaria da Cultura.  Cursos e oficinas culturais oferecidos: Oficinas de Pintura em Tela, 
Coral, Percussão e Ritmos Nordestinos, Ioga, Reciclagem de Papel, Tapeçaria, Violão, Marcheteria, Arte 
em Semente, Bordando Histórias, Informática, Teatro, Alfabetização, Inglês e Tricô e Crochê.  
Atendimentos: 640 idosos. 
 

JORI - Jogos Regionais do Idoso  
Parceria: Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude e municípios que sediam as competições. 
Em 2011, foram 9 fases regionais: São Paulo /Capital, Santana de Parnaíba, Araras, Porto Ferreira, Jaú, 
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Ourinhos,Guaratinguetá, Itapetininga e Votuporanga. Participantes: 19 mil atletas de 400 municípios 
paulistas. São José dos Campos realizou a XV Final Estadual dos JORI’s.( 23 a 27 de Nov/11). 
 

Objetivo: Estimular a população idosa à prática de atividades esportivas. Total de13 modalidades 
adaptadas às pessoas com mais de 60 anos: atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de 
salão, dominó, malha, natação, tênis de mesa, truco, voleibol e xadrez. 
 

Núcleo de Atenção ao Idoso 
-Realizou encaminhamentos ou orientações e visitas aos grupos da terceira idade, associações, entidades 
e asilos;  
- Coparticipação nos eventos: Dia da Avó; Festa Julina da Terceira Idade, JORI/Capital, Festa da 
Primavera Terceira Idade e Concurso Miss e Mister Terceira Idade do Estado de São Paulo. 
 
11. Campanha do Agasalho - Foco do ano: estimular a população a doar roupas e cobertores 
de qualidade e não na quantidade. FUSSESP contratou caminhões para distribuir doações a 
250 municípios e 60 entidades da Capital. 

 
12. Programa de Proteção Social à Pessoa, Família ou Grupo Social em Situação de 
Vulnerabilidade Social - instituído pelo Decreto nº 57.636, de 15/12/2011, visa minimizar 
impactos sofridos em decorrência de rigores climáticos e desastres, naturais ou não. O 
FUSSESP procederá à aquisição de cestas básicas; kits higiene pessoal infantil, kits higiene 
pessoal feminino e masculino; e kits dormitório (lençóis, colchões e cobertores). 
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Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional 
 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas 

R$ mil

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 829.201,2 291.339,5 -64,9%

Pessoal 33.975,0 29.980,8 -11,8%
   funcionários ativos 25.886,9 21.139,2 -18,3%
   inativos e pensionistas 0,2 0,1 -46,8%
   obrigação patronal/insuf f inanceira 8.087,9 8.841,5 9,3%

Custeio 72.930,1 56.748,4 -22,2%

Investimentos 722.296,1 204.610,3 -71,7%

2- Entidades Vinculadas 69.639,0 67.621,0 -2,9%

 Cepam 29.964,0 28.278,9 -5,6%
  pessoal 21.154,7 22.363,6 5,7%
  custeio 8.426,8 5.840,9 -30,7%
  investimento 382,5 74,5 -80,5%

 Seade 39.675,0 39.342,0 -0,8%
  pessoal 28.936,1 30.222,6 4,4%
  custeio 9.393,1 9.092,0 -3,2%
  investimento 46,3 27,5 -40,7%
  sentenças judiciais 1.299,6 - -

Total da Despesa (1+2) 898.840,1 358.960,5 -60,1%

 
   

 Número de funcionários 

2010 2011 11/10

Secretaria 462 415 -10,2%

   Ativos 462 415 -10,2%

Cepam 252 258 2,4%

   Ativos 252 258 2,4%

Seade 331 325 -1,8%

   Ativos 331 325 -1,8%

CPOS 291 289 -0,7%

   Ativos 291 289 -0,7%

Total da Pasta 1.336 1.287 -3,7%

 
 
 

I - Atividades 
 

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional - SPDR, na qualidade de órgão 
central de planejamento do Estado, é responsável, pela organização e compatibilização das 
matérias pertinentes aos projetos de Lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos 
orçamentos anuais. 
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As atividades da pasta foram divididas pelas seguintes áreas: Coordenadoria de Orçamento – 
CO; Coordenadoria de Planejamento e Avaliação – CPA; Comitê Paulista para a Copa do 
Mundo da FIFA Brasil 2014; Desenvolvimento Regional; Coordenadoria de Administração; 
Parcerias Público Privadas; Unidade de Financiamentos; Conselho do Patrimônio Imobiliário- 
CPI e Entidades Vinculadas (Fundação SEADE; Fundação Prefeito Faria Lima e CPOS- 
Companhia Paulista de Obras e Serviços). 

 
1 - Coordenadoria de Orçamento - CO 
 
1.1 Elaboração do Plano Plurianual 2012-2015 

 

- Desenvolvimento, em conjunto com a CPA e com os órgãos setoriais, dos Programas de Governo que 
integram o projeto de lei do Plano Plurianual 2012-2015 e a Proposta Orçamentária de 2012; 
- Definição e divulgação da metodologia a ser adotada na elaboração do PPA e da LOA, 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, com a definição das estruturas programáticas dos 
órgãos para 2012-2015 e correspondente estimativa de recursos para o período. 
 

 
1.2 Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

 

- Encaminhamento do projeto da LDO para o exercício de 2012 à Assembléia Legislativa: 29/04/11; 
- Publicado no Diário Oficial: Poder Legislativo na forma do Projeto de Lei nº 386/2011. 
- Acompanhamento do processo de apreciação legislativa e análise do impacto orçamentário das 245 
emendas, e das subemendas apresentadas pelo Parlamento. A LDO 2012 foi aprovada em 30/06/11, na 
forma da Lei nº 14.489, de 21 de julho de 2011. 

 
Várias outras atividades associadas ao processo de elaboração da LDO foram desenvolvidas 
pela Coordenadoria de Orçamento, destacando-se: 

 

- Articulação com a Secretaria da Fazenda, visando possíveis modificações a serem propostas nos 
diferentes capítulos que integram o texto do Projeto de LDO – 2012; 
- 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 LDO para 2012 e da Lei aprovada, acompanhada dos respectivos 
Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais. 

 
1.3 Elaboração do Orçamento Anual 

 
- Encaminhamento da Proposta Orçamentária do Estado para 2012 à Assembléia Legislativa: 30/09/11, 
originando o Projeto de Lei nº 954/11. 

- Acompanhamento e a análise das 8.758 emendas legislativas e subemendas propostas ao Projeto de  
Lei nº 954/11. 

 
As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Orçamento no processo de elaboração da 
Proposta Orçamentária do Estado para o exercício de 2012 envolveram: 

 

- Avaliação crítica dos procedimentos adotados quando da elaboração da proposta orçamentária de 
2011. Objetivo: aperfeiçoamento técnico e a consequente adequação à nova estrutura para o ano 2012; 
 

- Elaboração e divulgação do “Caderno Orçamento do Estado 2006/2010”: relatórios técnicos com 
informações sobre a evolução das receitas e despesas do Estado em vários níveis de agregação; 
- Elaboração do “Caderno Evolução das Despesas – 2001 a 2010”: 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 de 2007/2010 com o 
 perfil de gastos previsto para 2012; 
- Realização de análises para estimativa de fechamento das despesas de custeio para 2012 e definição 
dos Valores Referenciais de Custeio para 2012; 
 

- Publicação da Portaria CO: procedimentos à coleta de dados junto às Autarquias, Universidades, 
Fundações e Empresas dependentes, referentes às despesas com ações trabalhistas; 
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- Divulgação aos órgãos dos Poderes do Estado, dos Valores Referenciais de Custeio para a elaboração 
das respectivas Propostas Orçamentárias Setoriais para 2012; 
- Elaboração da Mensagem do Governador à Assembléia Legislativa, encaminhando o Projeto de Lei 
que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2012; 
- Disponibilização na Internet dos Sistemas: a) POS - Proposta Orçamentária Setorial 2012, com todas 
as tabelas de apoio atualizadas com os programas e respectivas ações orçamentárias; b) SOE - Sistema 
Orçamentário das Empresas, para a apresentação das propostas orçamentárias para 2012 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, da Seguridade Social e de Investimentos 
das Empresas Estatais para 2012; 
- 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 e 
vinculações constitucionais, para inclusão na proposta orçamentária para 2012; 
- Atualização das atribuições e da legislação básica de cada órgão da administração direta e indireta do 
Poder Executivo e dos Poderes Legislativo e Judiciário; 
- Aprimoramento da forma de apresentação gráfica do orçamento estadual. O visual ficou mais moderno 
e a consulta mais acessível As mudanças incorporadas preservam a normatização própria ao conteúdo 
legal da peça orçamentária e acrescentam melhorias propiciada, com utilização das ferramentas 
“Business Intelligence” e “Business Object”. 
 

 
1.4 Acompanhamento da Execução Orçamentária 

 
- O Decreto nº 56.644, de 03 de janeiro de 2011, estabeleceu as regras para o exercício de 2011.  A 
normatização dos dispositivos do decreto de execução foi efetuada junto com a Secretaria da Fazenda, 
por meio da Portaria Conjunta. CAF-CEDC-CO-CPA nº 1, de 06 de janeiro de 2011. 

 
As ações relacionadas à execução do orçamento de 2011, implementadas pela Coordenadoria de 
Orçamento, compreenderam:  

 

- Avaliação técnica das implicações de reformas administrativas ocorridas em 2011, sobre a 
classificação institucional do Orçamento, resultando na edição de Decretos e Instruções, estabelecendo 
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 56.644, de 03 de janeiro de 2011; 
- Acompanhamento orçamentário-financeiro das empresas estatais; 
- Análise das implicações orçamentárias nos processos de contratação pela Administração Pública 
Estadual, na forma do Decreto nº 41.165/96 e dos processos de contratação de pessoal, com o objetivo 
de subsidiar o Governador do Estado em suas decisões; 
- Elaboração mensal do Relatório de Execução Orçamentária, com informações gerenciais sobre a 
execução orçamentária como instrumento analítico e decisório durante o processo orçamentário; 
- Revisão de estudos para o aperfeiçoamento do Sistema de Alteração Orçamentária – SAO; 
- Estudos: a) para a revisão de salários da administração direta e indireta do Estado; b) dos principais 
itens de custeio, com o objetivo de racionalizar as despesas administrativas do Estado; c) referentes a 
despesas de utilidade pública, com o objetivo de aprimorar seu controle e sua forma de contratação; 
- 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, objetivando a obtenção de fontes de financiamento 
para 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: 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 do orçamento; 
- Remodelagem do Relatório de Execução Orçamentária (REO), utilizando a ferramenta “Business 
Intelligence”. 

2- Coordenadoria de Planejamento e Avaliação – CPA 
 
2.1 Atividades de Planejamento e Avaliação  coordenadas pela CPA em 2011 
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2.1.1 Plano Plurianual 2012-2015 
 
Estabelece para o período os programas com os objetivos, indicadores, valores e metas da 
administração pública estadual e dos demais poderes do Estado, para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada.  
 

Sua realização envolveu todas as Secretarias de Estado e unidades a elas vinculadas. 
Objetivo: traduzir as diretrizes governamentais nas propostas setoriais. 

 

A análise das propostas da Estrutura de Programas e Ações do PPA, tendo como parâmetro o nível de 
execução dos programas e ações em andamento, as reformas administrativas ocorridas e a 
consistência com as diretrizes propostas, foi realizada com intensa participação da Coordenadoria de 
Orçamento e da Unidade de Assistência aos Municípios. 
 

 
 
 

O Projeto de Lei foi encaminhado à Assembléia Legislativa em 15 de agosto de 2011. 
Conteúdo: 181 programas e cerca de 1.200 ações. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Monitoramento e avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 

 
 SIMPA - Sistema de Monitoramento dos Programas e Ações do PPA.   
 

Objetivo: acompanhar a execução de metas no âmbito das ações. Banco de dados de informações para 
a produção do Relatório para a ALESP e o Tribunal de Contas, elaborado ao final de cada exercício.  

 Diretoria de Planejamento e Avaliação - DPA - atendimento constante aos usuários do SIMPA (200 
gerentes de programa e 340 responsáveis por ações). Com base nas informações e contatos diretos 
com os executores, realizou a análise da qualidade dos resultados. Objetivo: melhorar os subsídios à 
gestão dos programas e às decisões governamentais. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

55

- Sistema de Acompanhamento de Investimentos – SAI  
 

Reúne informações sobre execução física e orçamentária de investimentos da administração direta, 
indireta e das empresas dependentes do Tesouro. Adaptado ao Sistema Integrado de Administração 
Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM garante a completa aderência entre a execução 
orçamentária e financeira.  
 

Proporciona no âmbito da Secretaria da Fazenda, a atualização de informações do patrimônio imobiliário 
do Estado.  
A DPA, durante o ano de 2011, proporcionou treinamento e atendimento ao usuário do sistema; 
supervisionou o cadastramento de investimentos e realizou a recuperação dos dados do SAI para 
subsidiar acompanhamento do PPA e análises de investimentos. 

 
- Sistema de Informações Gerenciais do Monitoramento do PPA – SIGPPA 
 

Em conjunto com a Diretoria de Tecnologia da Informação, está em desenvolvimento a aplicação de 
solução Business Intelligence para recuperação, tratamento dos dados e elaboração de relatórios com 
informações do SIMPA, SAI e demais sistemas de dados da Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional que possuam estruturas compatíveis. 

 
- Sistema de Informações Gerenciais – SIGA 

 

Em ambiente web, possibilita a atualização das informações dos Projetos Estruturantes Prioritários- 
PEP’s, em tempo real. Os responsáveis das Setoriais, com acesso por meio de “login” e senha, 
preenchem de forma “online”, os dados em planilhas pré-formatadas que foram disponibilizadas “na 
origem”. 
Em 2011, foi realizado o acompanhamento do desempenho físico-financeiro de 116 projetos. 
Investimentos:  R$ 145 bilhões. 
 

O processo envolveu 22 Secretarias, 22 Interlocutores responsáveis por cada uma das Secretarias e 60 
Gestores treinados para processar mensalmente a atualização das informações dos 116 projetos 
selecionados.  
 

Dessa atividade resultaram os seguintes produtos:  
 

- Sistema disponibilizado em “site” específico com possibilidade de acesso exclusivo aos PEP’s; 
- Relatório de Acompanhamento de Projetos, com periodicidade mensal, totalizando 12 relatórios no 
ano de 2011, contendo as fichas com as informações atualizadas de todos os PEP’s. 
- Relatório Gerencial, elaborado em formato de “edição especial”, a partir de janeiro de 2011, 
totalizando 12 relatórios no ano, contendo a síntese do estágio de desenvolvimento dos 116 PEP’s, 
com base em informações fornecidas pelos Setoriais através do sistema SIGA. 
- Sistema Digital Específico desenvolvido no formato de “apresentação interativa”, para possibilitar e 
facilitar o processo de navegação para consulta das informações dos 116 projetos prioritários que 
compõem o Relatório Gerencial. 

 

 
Painel SP  
 

Sistema composto por 353 indicadores e 688 variáveis agrupados em 15 áreas temáticas de atuação do 
Governo do Estado de São Paulo:  
 

Assistência Social, Ensino Superior, Cidadania, Cultura, Educação Básica, Emprego e Renda, Ensino 
Profissionalizante, Ciência e Tecnologia, Esporte e Lazer, Gestão, Habitação, Justiça e Segurança, 
Meio Ambiente e Saneamento, Saúde, Transportes, Transportes Metropolitanos e Contexto (população, 
renda, condições de vida e economia). 

 

O conjunto de indicadores encontra-se armazenado em um grande banco de dados em Data Warehouse 
(DW) que está acoplado a um sistema de recuperação de informações associado a uma ferramenta de 
Business Intelligence. 
Outros temas poderão ser integrados na etapa posterior e seleção de novos indicadores dependendo da 
disponibilização de recursos técnicos e orçamentários do Estado, direcionados para este projeto. 

 
Sistema BI- Business Intelligence 

 
Aquisição de módulo BSC para integrar o sistema de Business Intelligence já existente na Coordenadoria 
de Orçamento.  Objetivo: apoiar o trabalho de avaliação dos programas e ações. 
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2.1.2 Plano Nacional de Apoio à Modernização da Gestão dos Estados e do DF-Pnage 
 

Objetivo: modernizar a gestão pública estadual a partir de uma visão transversal e integrada do ciclo de 
gestão pública: planejamento, orçamento, gestão e controle. 
 

É coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Projeto Pnage2012 foi aprovado 
pela Direção Nacional do Programa e aguarda o aceite do BID para início das aquisições. 

 
2.1.3 Processo de Planejamento do Estado de São Paulo 

 
- Avaliação de Políticas Públicas – Regionalização; 
 

- Contratação de consultoria para realização de um estudo de avaliação de políticas públicas com visão 
da territorialidade do Estado; 
- Avaliação de Programas e Ações do PPA; 
- Estrutura de avaliação dos programas e ações alinhada com os projetos de Orçamento por Resultados 
e de Custos. 

 
2.1.4 Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC 
 
 Em 2011, por meio de suas gerências desenvolveu as seguintes atividades: 

 

- GGeo (Gerência de Geografia): elaborou mais de 200 informações técnicas sobre caracterização de 
rede de drenagens. 
- GDAT: elaborou mais de 500 processos, abrangendo: Certidões de Jurisdição Territorial, informações 
técnicas para subsidiar a criação de distritos, análises técnicas referentes à demarcações e traçados de 
divisa e pareceres técnicos de natureza geográfica e cartográfica. 
- GCART (Gerência de Cartografia) iniciou o processo de atualização da base cartográfica de todo o 
Estado; deu prosseguimento ao processo de digitalização do acervo cartográfico, georreferenciamento e 
vem facilitando o acesso ao seu acervo pelos demais órgãos do governo e o público em geral. 
- SFDT (Subgerência de Fornecimento de Documentação Técnica) assumiu a coordenação da 
Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivos da SPDR.  Forneceu suporte técnico à aquisição 
de software e hardware com recursos do Pnage e do Tesouro do Estado. Colocou em execução o 
processo de digitalização do acervo referente à GDAT. 
- SDTC (Subgerência de Documentação Técnico – Científica): aquisição e venda de publicações, 
organização e comercialização de mapas, doação de produtos cartográficos, digitalização de cartas 
topográficas e atendimento a clientes em geral, totalizando mais de 7.000 atendimentos no balcão do 
Instituto. 

 
 
2.1.5 Apoio à Secretaria Executiva do Comitê Paulista da Copa 2014 

 
- Monitoramento dos projetos envolvidos na Matriz de 
Responsabilidade da COPA 2014 instituída pelo Governo 
Federal. Esta matriz envolve a responsabilidade do Estado 
com a linha 17-Ouro do Metrô/SP e as obras de 
intervenção viária no entorno do estádio de abertura dos 
jogos. 
- Ações relacionadas com a Mobilidade Urbana na Região 
Metropolitana de São Paulo, interagindo com 
representantes das Secretarias e empresas Estaduais e do 
Município de São Paulo, responsáveis pelo sistema de 
transporte de São Paulo. 
- Contratação de apoio metodológico ao desenvolvimento 
de planos operacionais do caderno de encargos FIFA - 
Copa do Mundo 2014. 

 
- Subsídios para atendimento às demandas oriundas de entidades, tais como: Ministério do 
Esporte, Ministério das Cidades, Tribunal de Contas da União - TCU e do Estado - TCE, 
Corregedoria Geral da União – CGU, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP e outras.   
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3. Comitê Paulista para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 
 
Estruturação de governança do Estado de São Paulo para o evento: 

 
 

- Atualização da Estrutura de Governança da Copa no Estado, por meio do Decreto Estadual nº 
56.648, de 10 de janeiro de 2011, e de alterações posteriores; 
- Estabelecimento de metas, núcleos e temas prioritários da Secretaria Técnica e Executiva do Comitê 
coordenados pela Diretoria de Projetos Estratégicos da Cpetur (Companhia Paulista de Eventos e 
Turismo).  
- Análise do Modelo de Governança e reestruturação do Comitê Paulista, incluindo fornecimento de 
dados e apresentação aos secretários de Estado e à recém-criada Secretaria Municipal de Articulação 
para a Copa do Mundo (abril de 2011); 
- Proposta da Matriz de Atribuições, com definição dos papéis e responsabilidades do Estado e do 
Município, no que se refere aos preparativos para o evento; 
- Análise de reestruturação do Portal Colaborativo, onde estarão arquivados e disponíveis para 
consulta interna documentos de uso comum do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo. 

 
Interface com Secretarias Estaduais, Municipais e Governo Federal: 

 
- Câmaras Temáticas do Ministério do Esporte: Apoio na definição dos representantes do Estado e do 
Município de São Paulo e monitoramento dos trabalhos das reuniões das nove câmaras federais: 
 Infraestrutura; Estádios; Saúde; Segurança; Cultura, Educação e Ação Social; Transparência; Meio 
Ambiente e Sustentabilidade; Desenvolvimento Turístico e Promoção Comercial e Tecnológica. 
- Acompanhamento e monitoramento das ações para desenvolvimento dos seguintes planos/projetos 
de São Paulo para a Copa: 

Plano de Transporte e Tráfego - Fase atual: elaboração do Plano de Mobilidade;  
Plano de Meio Ambiente / Sustentabilidade - Fase atual: instalação da Câmara Temática Regional; 
Plano de Segurança - Fase atual: adesão ao Caderno de Atribuições da Secretaria Extraordinária de 
Segurança de Grandes Eventos do Ministério da Justiça;  
Projeto Fifa/Federação Internacional de Futebol Associado FanFest  e eventos de exibição pública - 
Fase atual: definição dos locais para os eventos. 
Planos de Turismo e Educação - Fase atual: prospecção.  

 
Interface com FIFA / Comitê Organizador Local / Outras Cidades-Sede 

 
- Elaboração de Relatórios Trimestrais de Progressos de Atividades; 
- Acompanhamento de visitas técnicas realizadas pela Fifa e pelo COL a São Paulo; 
- Participação em reuniões/seminários promovidos pelo COL e pela Fifa; 
- Organização da demanda de São Paulo para oferecimento, à Fifa e ao COL, de Campos Oficiais de - 
Treinamento para o evento; 
- Participação em encontros oficiais das Cidades-Sede da Copa para discussões sobre temas de 
interesse comum. 
 

 
Projeto do Estádio 

 
  Reuniões Realizadas: 
- com os responsáveis pela “Arena de São Paulo”, estádio sede dos seis jogos que serão realizados 
em São Paulo – Sport Club Corinthians Paulista, Construtora Odebrecht e Arquiteto Aníbal Coutinho -, 
para acompanhar as adequações do projeto do estádio relativamente aos requisitos do Fifa/COL. O 
projeto definitivo foi aprovado em 17 de julho, restando o detalhamento das estruturas temporárias; 
- Fifa/COL e consultores da “Arena Estádios” para identificação e compreensão das demandas. 
Objetivo: solucionar pendências; 
- Dersa/Desenvolvimento Rodoviário S.A., SMDU/Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
CET/Companhia de Engenharia de Tráfego e demais órgãos competentes, para ajuste do viário do 
entorno do estádio. 
 Acompanhamento de procedimentos de licenciamentos ambientais e relatórios de impacto de 
vizinhança; 
 Participação na visita de inspeção da Fifa/COL ao estádio, em 26 de novembro, para apresentação 
de proposta do masterplan do estádio e atualização do cronograma da obra. 
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Projeto Cidade-Base 
 

 Lançamento da 2ª edição da publicação Cidade-Base – O Potencial do Estado de SP, para sediar os 
Centros de Treinamento das Seleções para a Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014, que reúne as 
melhores opções de treinamento e hospedagem do Estado, para oferta às delegações participantes do 
evento. A relação preliminar do COL, 40% dos potenciais centros de treinamento do país estão no 
Estado de São Paulo. 
 Acompanhamento de visitas técnicas do COL aos candidatos a centros de treinamento paulistas; 
 Envio de publicações Cidade-Base para delegações estrangeiras e estabelecimento de contatos com 
tais delegações e respectivos consulados para promover os candidatos paulistas; 
 Convite a seleções internacionais para visitas técnicas aos candidatos a CT no Estado de São Paulo 
e acompanhamento das equipes aos locais escolhidos, tais como delegações da Austrália, Inglaterra e 
Estados Unidos. 

 
Execução e participação em Eventos  
 
 29 e 30/07 - Participação conjunta com a Prefeitura de São Paulo, com um estande de São Paulo no 
evento do Sorteio Preliminar das Chaves para as Eliminatórias da Fifa para a Copa do Mundo de 2014, 
realizado na Cidade do Rio de Janeiro; 
 08 e 09/09 - Realização de evento de recepção de técnicos da Alemanha para reuniões com 
autoridades do Estado de São Paulo para tratar dos seguintes temas: plano de transporte, obrigações 
contratuais e ações de marketing para a Copa; 
 16/09 - Realização conjunta com a Prefeitura da Cidade de São Paulo de evento comemorativo dos 
1.000 dias para o início da Copa do Mundo da Fifa no Brasil; 
 20/10 – Promoção de evento, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, para acompanhar o 
anúncio das sedes da Copa das Confederações (2013) e do Calendário de Jogos da Copa de 2014. Na 
oportunidade, São Paulo foi confirmado sede da abertura dos jogos em 2014; 
 26/11 a 30/11 – Participação na 2ª edição consecutiva realizada no Brasil, no Rio de Janeiro, da 
Soccerex, Feira Mundial de Negócios do Futebol, em estande compartilhado com a Prefeitura da Cidade 
de São Paulo e Federação Paulista de Futebol; 

 
Prestação de Contas 
 
 Apoio na elaboração de relatórios de andamento de projetos para os ministérios do Esporte e das 
Cidades (Portal da Transparência); 
 Monitoramento das atualizações do Portal do Senado Federal de fiscalização das ações e obras do 
governo de São Paulo para a Copa; 
 Realização de reuniões e auxílio na elaboração de respostas ao Ministério Público Federal e Estadual 
em São Paulo sobre temas envolvendo a Copa do Mundo em São Paulo. 
 

 
Site Oficial da Cidade-Sede 
Lançamento do site de São Paulo – Cidade-Sede da Copa do Mundo Fifa 2014 – Parceria: 
Prefeitura de São Paulo. Desde 28 de novembro é atualizado diariamente com informações 
sobre os preparativos da cidade e do estado para o evento. 
 
4 - Unidade de Articulação com Municípios – UAM:   
 
Desenvolveu, no exercício de 2011, ações referentes a dois Programas do Plano Plurianual 
2008-2011: 

1. Programa Nº 2.913 “Fomento ao Desenvolvimento Regional”, concretizado através da celebração de 
692 convênios. Total empenhado: superior a R$ 139 milhões. Atendimento: 387 municípios. Realização: 
pavimentação e recapeamento de  7,1 milhões de m2 de ruas ou trechos de ruas;  
2. Programa Nº 2.914 “Planejamento e Articulação Regional” - Principal produto: subsídio à formulação 
da parte regional do PPA 2012-2015.  O território estadual foi dividido em regiões de planejamento com 
características homogêneas e, entre estas, foram selecionadas aquelas mais vulneráveis e que requerem 
políticas públicas setoriais integradas: a Região Sudoeste, a Região Leste-Mogiana e o Vale Histórico. 
 
Outras ações viabilizadas neste programa foram: 

- Contrato: Fundação Cepam.  Objetivo:  mplementar  Oficinas de Desenvolvimento Regional em cada 
uma das regiões de planejamento selecionadas pelo trabalho “Diretrizes de Planejamento Regional – 
DPR”, onde a SPDR, representantes setoriais do Estado na região e membros da sociedade civil local 
deverão detalhar as estratégias regionais de longo prazo compartilhadas e a agenda para o seu 
desenvolvimento;  
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- Relatórios sobre a Região Administrativa de Presidente Prudente e o Vale Histórico, resultado de 
estudos e de reunião com os representantes setoriais do Estado, para a elaboração do respectivo plano 
de desenvolvimento regional e  enviados à Casa Civil, por ocasião da realização do Governo Presente, 
nessas regiões;  
- Caracterização das Regiões Administrativas e Metropolitanas do Estado de São Paulo, contendo 
detalhamento da infraestrutura, setores econômicos, demografia, características municipais e da rede 
urbana, tendo sido finalizadas as caracterizações da Região Administrativa de Campinas e da Região 
Metropolitana da Baixada Santista. 

 
5- Coordenadoria de Administração 
 
Entre as realizações, ações e programas desenvolvidos destacaram-se as abaixo elencadas: 

 
 Realização de Concorrências Públicas: Objetivo: alienar 31 de próprios da Fazenda do Estado. 

Resultado: 15 imóveis vendidos. Valor: R$ 4.000.961,00 e 16 concorrências desertas. 
 

 Obras de Engenharia: 
- Imóvel de Propriedade da Secretaria na Rua Iguatemi, contrato em andamento, sendo por orientação 
da Administração providenciada a supressão de serviço e diminuição do valor do contrato, representando 
21,29% de economia.  
 

- Acompanhamento das obras do Parque Belém: em fase de conclusão e início de procedimentos para 
destinação administrativa das diversas áreas do Parque, e da logística para a ocupação e administração. 
 

 Gerenciamento de Contratos: Monitoramento de 88 contratos de prestação de serviços contínuos.  
Objetivo: otimização de recursos técnicos e orçamentário/financeiros. 
 

 Acompanhamento da execução orçamentária: Objetivo: maximizar os recursos existentes. Resultado: 
diminuição de despesas liquidadas, em comparação com o mesmo período do exercício de 2010 (26% 
no total das despesas com água, esgoto, telefonia fixa, energia elétrica, despesas miúdas de pronto 
pagamento, locação de máquina reprográfica, serviços de vigilância, passagens aéreas, materiais de 
escritório, combustível). 
 

- Contínuo processo de orientação e conscientização das diversas Áreas da Pasta, no sentido de melhor 
gestão dos recursos e levantamento das necessidades. 
 

 Procedimentos licitatórios: por meio de Pregão Eletrônico, foram realizados 40 pregões; 17 
convites/BEC e 24 dispensas/BEC. Economia média: 30% em relação aos valores referenciais. 
 

 Medidas e ações sustentáveis para aquisição de bens e serviços, em atenção à preservação dos 
recursos naturais. 
 

 Aquisição de imóvel, por meio de desapropriação, na Rua Boa Vista, no centro da cidade de São Paulo. 
Resultado: redução de gastos com locações de prédios.  

 

 Atualização do parque de equipamentos de informática da Pasta. 
 

 Implementação da Tecnologia de BI na Coordenadoria de Planejamento e Avaliação. 
 

 Aquisição de Software BPC – Business Objects Planning and Consolidation, produto voltado a estudos 
e projeções orçamentárias. 
 
6- Parcerias Público- Privadas - PPP 

 
Unidade de Parcerias Público-Privadas cabe opinar sobre as propostas e modelagens de 
projetos, acompanhar a realização de estudos técnicos relativos a projetos e divulgar o 
Programa de PPP do Governo do Estado de São Paulo. Em 2011 a unidade ofereceu apoio 
técnico e subsidiou as Secretarias e Órgãos em projetos / propostas de PPP:  

 

- Relatório de Atividades do Programa Estadual de PPP- relativo ao primeiro semestre de 2011. 
 

- Projetos de PPP 
- Modelagem final do projeto “Expresso ABC”;  
- Unidade fabril da FURP – Indústria Farmacêutica de Américo Brasiliense (IFAB); 
- Construção e gestão de seis fóruns de Justiça no Estado de São Paulo; 
- Sistema de Reservatórios de Controle de Cheias da RMSP; 
- “Onda Limpa na Bacia Hidrográfica do Litoral Norte”; 
- “Casa do Tênis” - construção de um centro de treinamento para o tênis em terreno público ao lado 
do Parque Villa Lobos; 
- Educação para a melhoria da aprendizagem nas escolas públicas estaduais de São Paulo. 
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-Rodovia dos Tamoios e Contornos Viários de Caraguatatuba (trecho sul) e de São Sebastião 
(acesso ao Porto de São Sebastião); 

 

PPP  
 

- Trem Regional “Expresso Jundiaí; 
- Construção das obras, prestação dos serviços de manutenção da Calha do Tietê; 
- Habitacional para construção e gestão condominial de 50 mil unidades habitacionais de Interesse 
Social.  

 

Monotrilhos  
- Linha 2 – Verde (Prolongamento);  
- Linha 17 – Ouro; 
- Linha 18 – Bronze (Tamanduateí – Alvarenga). 

 

 
A Unidade divulgou o Programa de PPP do Governo do Estado de São Paulo aos potenciais 
investidores nacionais e internacionais tais como: Câmara de Barcelona - Embaixada da 
Espanha; Reino Unido - Delegação de Londres; Bélgica; Membros do Consulado-Geral da 
Áustria e analisou a Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada – (MIP) dos projetos: 
 

 

Projetos 
- Educação para melhoria da aprendizagem nas escolas públicas estaduais de São Paulo. 
- Monotrilho “Largo da Batata – Pirituba”; 
- Metrô da Linha 20 – Rosa; 
- PPP para a extensão do eixo “Sul do Rodoanel”; 
- Presídios – para construção, operação e manutenção de 03 Complexos Prisionais; 
- Duplicação da “Rodovia dos Tamoios” e implantação de contornos;  
- Ampliação e Gestão do “Centro de Exposição Imigrante”.   

 
7- Unidade de Financiamentos – UF   
 
O limite autorizado de R$ 12,2 bilhões para novas operações de financiamento deve-se ao 
saldo remanescente de R$ 5,2 bilhões do período 2007-2010 e do limite de R$ 7,0 bilhões 
decorrente do “Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal” (PAF2011), recentemente firmado. 
 
O valor destina-se à implementação de 13 projetos prioritários nas áreas a seguir 
discriminadas, com as respectivas previsões de financiamento. 

 
Àreas R$ Milhões 

- metro-ferroviário 6.180 

- rodoviário 5.097   Transporte 

- hidroviário    307 

    50 Meio ambiente 

Saneamento   340 
Cultura   234 

 
No âmbito estadual, parte das operações de crédito foi autorizada através das Leis nºs 
14.163/2010 e 14.477/2011, restando aprovar R$ 7,3 bilhões, cujas providências estão em 
curso. O planejamento das operações prevê contratações de 60% em moeda estrangeira e 
40% em moeda nacional.  

 
8 - Conselho do Patrimônio Imobiliário – CPI     

 
Em 2011 tiveram destaque as seguintes atividades: 
 

Análise de pleitos: 1.529 processos/expedientes, com juízo de conveniência, necessidade e 
oportunidade, frente ao interesse público a atingir. Resultado: 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. 
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- Alienação 
 

- Participação nos trabalhos relacionados com a licitação de próprios estaduais. Resultado: venda de 16 
imóveis, totalizando R$ 4.025.594,33; 
 

- Procedimentos com vistas à alienação onerosa: 
    80 imóveis constantes da Lei das PPPs.  Valor estimado: R$ 45 milhões; 
  100 imóveis oriundos de execuções fiscais. Valor aproximado:  R$ 35 milhões; 
 

- Busca de imóveis inservíveis à Administração Estadual com vistas à venda. 
 

- Estudos para Destinação de Imóveis  
 

Proprietário  Localidade  Qtde 
 Fazenda do Estado  1.627 
 DER Água Espraiada    393 

Caraguatatuba     69  Destinação de 124 imóveis, próprios da Fazenda do 
Estado, cedidos aos Sindicatos Praia Grande e Mongaguá     55 

Total 2.144 

 
Decisões sobre compras, locações, alienações, permutas e cessões de qualquer natureza 

 
Aprovação de 276 deliberações, inclusas as da Presidência, autorizadas por dispositivo regimental, 
envolvendo os assuntos de competência do CPI, baseados em 1.529 encaminhamentos e 982 relatórios 
elaborados pela Secretaria Técnica e Executiva. 

 
Tecnologia da Informação 

 
- SGI - Sistema de Gerenciamento de Imóveis – Tratativas com diversos órgãos com vistas à atualização 
e aperfeiçoamento do sistema. 
 

- “Acervo CPI” – Sistema de acompanhamento do acervo de processos/expedientes. Implantação da 2ª 
etapa do Sistema: Votos dos Conselheiros do CPI. 
 

- Fornecimento de dados para preenchimento no sítio www.planejamento.sp.gov.br, Objetivo: informar os 
cidadãos acerca dos trabalhos imobiliários. 

 
 
 

II – Entidades Vinculadas 
 
 
1 – Fundação Sistema de Análise de Dados - SEADE  
 
Os projetos desenvolvidos em 2011 acompanham a missão institucional da Fundação Seade, 
sendo a maior parte desses projetos foram voltados à produção, organização e disseminação 
de dados e informações sobre a realidade social, econômica, demográfica e ambiental paulista.  
 
Produção de indicadores e estatísticas socioeconômicas e demográficas 
 
Foram desenvolvidos, ao longo de 2011, 26 conjuntos de indicadores de interesse geral, 
ultrapassando a meta prevista de 22 indicadores no período. 
 
Quadro 1 - Indicadores de Interesse Geral Atualizados/Construídos pela Fundação Seade 
 

Descrição Indicadores 
Demográficos - Atualização dos indicadores de mortalidade (como mortalidade infantil, perinatal e por 

tipo de causas), com diversas possibilidades de agregação regional; 
- Atualização dos indicadores de fecundidade e características associadas às mães e à 
gestação, com diversas possibilidades de agregação regional; 
- Migração para o Estado de São Paulo, para as três regiões metropolitanas e para as 
Regiões Administrativas; 
- Ajuste das projeções populacionais, por sexo, faixas etárias qüinqüenais e idade 
escolar, com diversas possibilidades de agregação regional. 

 

http://www.planejamento.sp.gov.br/
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Indicadores Descrição 
Laborais - Indicadores conjunturais de mercado de trabalho (ocupação, desemprego e 

rendimento) na RMSP/Região Metropolitana de São Paulo – 12 atualizações; 
- Produção de estudo referente à inserção de negros e não negros no mercado de 
trabalho da RMSP em 2010. 

Econômicos - Cálculo do Produto Interno Bruto – PIB do Estado de São Paulo; 
- Cálculo do Produto Interno Bruto – PIB dos municípios do Estado de São Paulo;  
- Cálculo das estimativas trimestrais do crescimento real do PIB do Estado de SP, com 
base em metodologia desenvolvida pela própria Seade – 4 atualizações; 
- Cálculo das estimativas trimestrais do PIB do Estado de São Paulo a preços 
correntes, com base em metodologia desenvolvida pela própria Fundação Seade. 

Multitemáticos - Atualização dos indicadores de monitoramento dos Objetivos do Milênio – ODMs 
- Definição e geração de indicadores originários dos primeiros resultados do Censo 
Demográfico de 2010 (Retratos de São Paulo). 

  
 

Quadro 2- Indicadores de interesse específico desenvolvidos em 2011: 
 
 

Instituição Demandante Indicadores 

Secretarias do Emprego e Relações do Trabalho – 
SERT, Planejamento  - SPDR e  Fazenda -  SEFAZ. 

Indicadores econômicos 

Secretarias: Planejamento - SPDR, Saúde – SES e SEE 
- Educação, e da CDHU - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano. 

Projeções e estimativas populacionais e de 
demandas por serviços 

Estimativas de população, por sexo e faixas 
etárias, para unidades territoriais intra 
distritais do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano do 
Município de São Paulo 

Atualização do IPRS - Índice Paulista de 
Responsabilidade Social  

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo – 
ALESP 

Definição e geração dos indicadores do 
Painel SP e dos indicadores para monitorar 
as diretrizes e os objetivos estratégicos do 
Plano Plurianual 2012-2015 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Regional (SPDR). 

Desenvolvimento de metodologia e 
monitoramento dos impactos demográficos 
na área de influência do trecho sul do 
Rodoanel Mário Covas 

Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) 

Estudos regionais e metropolitanos – rede 
urbana e regionalizações do Estado de SP 

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A 
(Emplasa) e SPDR 
- Concessão do Adicional por local de exercício: SEE; 
- Seleção de municípios a ser priorizada no programa 
de construção de equipamentos de educação infantil, 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS 
e da Educação - SEE; 
- Monitoramento da garantia de direitos humanos 
(Prefeitura do Município de São Paulo). 

Indicadores sociais para subsidiar políticas 
públicas específicas 

Atualização das informações do portal da 
Agência Paulista de Promoção de 
Investimentos e Competitividade-Investe SP 

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia 

Gerenciamento de conteúdo do Portal 
Cidadão SP Secretaria de Gestão 

Gerenciamento de portais web para 
divulgação institucional, atração de 
investimentos e promoção da cultura e do 
turismo de negócios na Região 
Metropolitana de Campinas 

Agência Metropolitana de Campinas 

Geração de bases de dados e de 
parâmetros metodológicos e técnico-
operacionais, para consolidação de 
informações sobre abastecimento de água e 
esgotamento sanitário nos municípios 
paulistas 

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 
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Realização de pesquisas primárias de natureza socioeconômica - Seade desenvolveu uma 
série de levantamentos, por meio de entrevistas presenciais, telefone ou web, referentes a  
diversas unidades de pesquisa (domicílios, empresas, prefeituras) e múltiplos temas. 
 

Pesquisas de interesse da sociedade, pesquisadores, gestores e formuladores de políticas 
públicas 
PED RMSP – Pesquisa de Emprego e Desemprego na RMSP - Região Metropolitana de 
São Paulo. Amostra mensal: cerca de três mil domicílios. 

12 tomadas 

Pesquisa de Estatísticas Vitais – coleta das certidões de nascimento, casamento e óbito 
em todos os Cartórios do Registro Civil do Estado de São Paulo. 

4 tomadas 

Piesp – Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – auxilia na 
identificação das principais tendências econômicas presentes no Estado, em suas 
dimensões setoriais, a partir do acompanhamento diário dos anúncios de investimentos, 
privados e de empresas estatais, veiculados em meios de comunicação. 

12 tomadas 

Pesquisas de interesse específico 
PED ABC – Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região do ABC – é realizada em 
amostra de domicílios, fornecendo informações conjunturais e estruturais sobre o 
mercado de trabalho na Região do ABC (Santo André, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra). Parceria: 
Agência de Desenvolvimento do Grande ABC. 

07 tomadas 

Pecompe – Pesquisa Conjuntural das Micro e Pequenas Empresas – Consulta mensal, 
por telefone, para cerca de 2.700 micros e pequenas empresas no Estado.  Desenvolvida 
para o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de SP – Sebrae -SP. 

12 tomadas 

Pesquisa de Vitimização – Realizada na RMSP. Parceria: Secretaria de Segurança 
Pública 

06 tomadas 

Pesquisa Municipal de Saneamento e Drenagem Urbana – realizado junto às 645 
prefeituras paulistas, capta informações sobre instrumentos legais, características do 
sistema de drenagem, gestão dos serviços e caracterização dos incidentes de 
alagamentos, inundações e deslizamentos. Realizada para a Secretaria de Saneamento. 

01 tomada 

Pesquisa de Satisfação dos Usuários – levantamento junto aos usuários externos dos 
serviços prestados pela SPDR. Objetivo: gerar informações que possibilitem aperfeiçoar 
sua gestão. 

01 tomada 

Destaque: Cada pesquisa resulta em base de dado específica. Em 2011, foram produzidas 55 bases, 
ultrapassando a meta definida para 2011 (42 bases). 

 
Disseminação de informações e estatísticas socioeconômicas e demográficas 

 
Sítio da Fundação: recebeu 830 mil visitas e transferiu 1,14 GB de informações. 
 

Atendimentos: 4,5 mil atendimentos a usuários por e-mail, chat, telefone e presencialmente, 
alcançando a meta de 2011 (825 mil atendimentos aos usuários). 

 
Organização de bases e bancos de dados secundários e registros administrativos 
 

Foram realizadas quatro atualizações trimestrais nas bases de dados referentes aos seguintes temas: 
saúde, educação, justiça e segurança, economia, mercado de trabalho, finanças públicas, população e 
transportes, atingindo a meta prevista para 2011. 

 
 
 

2 - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal - CEPAM 
 

Função  
 
- Colaborar para o aprimoramento da gestão e o desenvolvimento de políticas públicas dos municípios 
paulistas;   
- Apoiar o governo do Estado na execução de suas políticas nos municípios e no assessoramento para 
racionalizar e desburocratizar o repasse de recursos mediante convênios.  
- Formar e capacitar agentes públicos voltados para a excelência técnica e atendimento ao cidadão, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos paulistas e a contínua valorização dos entes 
locais.  
- Parcerias: diversas secretarias estaduais para operacionalizar projetos e programas de âmbito 
municipal. 
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- Consultoria: presta aos municípios, incluindo atividades nas áreas jurídica, administrativa, financeira, 
orçamentária, contábil e de políticas públicas.  

 
Ações e projetos desenvolvidos em 2011 

 
Projetos concluídos 
- III Prêmio Chopin Tavares de Lima – Novas Práticas Municipais 
 Objetivo da premiação: disseminar e difundir ações e experiências bem-sucedidas de gestão dos 
municípios paulistas, em diversos setores de atuação, que possam servir de exemplo. 
 
- Turismo do Saber – Litoral no Campo  
Secretarias Estaduais de Turismo, Educação, Planejamento e Desenvolvimento Regional. Municípios 
visitantes (litoral): 16. Municípios anfitriões: 16. Estudantes participantes:  640. 
 
- Núcleos de Direitos Humanos 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos de SP. Assessoria para implementação de dez Núcleos de 
Direitos Humanos nas Subprefeituras da cidade de SP: Cidade Tiradentes, Ipiranga,  Sé, Lapa, Mooca 
Vila Maria/Vila Guilherme, M’Boi Mirim, Itaim Paulista, Campo Limpo e Freguesia do Ó/Brasilândia. 
 
- Formação de 80 gestores de Núcleos de Direitos Humanos 
Convênios: Modernização de Instrumentos de Gestão dos Programas de Fomento ao Desenvolvimento 
Regional; 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo – Modernização de 
Instrumentos de Gestão dos Programas de Fomento ao Desenvolvimento Regional/Convênios. 
Elaboração do manual para os municípios sobre Formalização de Convênios – Orientações. 
Disponibilização do conteúdo no site da secretaria. 
 
- Reforma Administrativa de Prefeitura de Mogi das Cruzes 
Reforma de estrutura organizacional e montagem de plano de cargos e salários. 
 
- Seminário sobre Patrimônio Cultural- Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo / Condephaat. 
Objetivo: mobilizar prefeitos, vereadores, secretários, diretores municipais de cultura, conselhos 
municipais de defesa e preservação do patrimônio histórico dos municípios para apresentar as políticas 
e ações do Condephaat e da Secretaria de Estado da Cultura e definir pontos comuns para o 
desenvolvimento de parcerias na preservação dos patrimônios culturais locais. Nº participantes: 246. 

 

 
Reestruturação administrativa da prefeitura 
 

Prefeitura do Município de Cândido Mota 
Fontes de Recursos do Estado para os municípios – Organização das fontes de recursos e 
disponibilização no site do Cepam. 

 
Projetos em andamento 
 

Descrição  Secretarias Estaduais 
Casa Civil - Patrimônio em Rede 
Planejamento  - Identificação e articulação das instituições regionais: redução 

das desigualdades regionais e fortalecimento dos municípios. 
Emprego e Relações do Trabalho - Comissão Municipal de Emprego (CME) 
Segurança Pública - Identificação de ações de segurança pública 
Planejamento, Educação e 
Turismo 
 

- Turismo do Saber – Interior na Praia.  
Secretarias Estaduais de 32 municípios visitantes: Barretos, 
Central, Marília, Sorocaba e Vale do Paraíba.   
Municípios anfitriões (litoral): 15. Público alvo: 1.280 alunos. 
- Agricultura Familiar - Programa de Agricultura de Interesse 
Social (PPAIS).   

 Justiça e de Defesa da Cidadania 
– ITESP 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

- Pesquisa amostral com 46 municípios e análise de indicadores 
de segurança pública nos municípios de São Paulo. 

Centro Paula Souza - Ampliação da Etec Cepam de Gestão Pública - Readequação da 
área disponível. Construção de 3 novas salas de aula. Recursos: 
Convênio com Centro Paula Souza. Valor:  R$ 264 mil. 

CEPAM - Implementação de Ensino à Distância (EaD) 
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Secretarias Estaduais Descrição  
 -Desenvolvimento e implementação de ações para a estruturação 
da Defesa Civil nos municípios do Estado de SP: diagnóstico das 
situações de risco; proposições para alteração das legislações 
existentes; capacitações da sociedade civil; análise, avaliação e 
reformulação do conjunto dos planos municipais existentes; apoio 
às ações da Copa de 2014. 

 IPT, Defesa Civil, IG, Cetesb, 
Inpe, Emplasa, CDHU; 

 

Descrição  Secretaria Municipal 
 Direitos Humanos de S. Paulo - Assessoria para instituição de 21 Núcleos de Direitos Humanos 

nas Subprefeituras da cidade de São Paulo. 
 Número de participantes: 168 

 

Descrição  Prefeitura Municipal 
Boracéia - Reforma administrativa da prefeitura.  

 

Descrição  Câmaras Municipais 
 Guarujá - Revisão da lei orgânica e do regimento interno. 
 Bertioga - Análise do projeto de lei complementar - institui o código tributário 
 Carapicuíba - Revisão da lei orgânica do regimento interno 

 
Formação e capacitação 
 

Capacitação: 1.453 participantes. Municípios: 325. Encontros, seminários e eventos: 3.966 gestores e 
técnicos e 2.069 internautas de 258 municípios. Suporte técnico-jurídico: 163 municípios. Consulta: 
813; Pareceres:   561 emitidos. 
Curso Técnico de Gestão Pública da EtecCepam: 146 alunos matriculados. 1ª turma da EtecCepam de 
Gestão Pública: 40 alunos formados.  Vestibular para a 4ª turma da EtecCepam de Gestão Pública: 250 
inscritos. Matriculados: 80 alunos 

 
A Fundação participou de diversos congressos e seminários, destacando-se a 55ª edição do 
Congresso Estadual de Municípios e o V Congresso da Associação dos Municípios da 
Araraquarense (AMA).  
 

Destaque: 
- Cinco cursos personalizados, para as Prefeituras de Jundiaí, Lençóis Paulista, Atibaia e Sorocaba, e 
para a Secretaria Estadual de Agricultura; três cursos livres: Políticas Públicas com Ênfase em 
Desenvolvimento Urbano, Políticas Públicas – Módulo Básico, e Acessibilidade. Total: 97 participantes; 
três Encontros Temáticos. Participantes: 583. Temas: Gestão do Sistema de Saúde Municipal, Novo 
Pacto Federativo, Planos Municipais de Saneamento e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
 
- Curso Regionalizado Aplicado de Administração Pública Municipal. Parceria: Centro Paula Souza. 
Participantes: 853.  Municípios: 8 

 
Área financeira - obteve redução de despesas de custeio no comparativo de 2011/2010. 

 

- Redução de despesas: água e esgoto 7,43%; passagens aéreas 69,63%; telefonia celular 52%;  
telefonia fixa  11,79%. 

 
 

3 - Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS 
 
CPOS - Empresa de economia mista de direito privado e financeiramente não dependente do 
Governo do Estado de São Paulo. 
 

Foco empresarial: presta serviços de arquitetura e engenharia aos diversos órgãos e entidades da 
Administração Estadual. 

 
Principais realizações 
 
A Companhia, em 2011, assinou 108 contratos de prestação de serviços, que somam 
aproximadamente R$ 35.053 mil, com destaque aos seguintes clientes e empreendimentos:  
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Secretarias Estaduais Descrição  

 - elaboração de projeto básico de implantação, projetos legais e orçamento 
para a construção de Fórum Padrão Layout Acoplado Flexível – LAF, Fórum 
Digital e Fórum Criminal no Estado de São Paulo:  
 

Boituva, Caraguatatuba, Conchas, Francisco Morato, Hortolândia, Ibiúna, 
Ilha Solteira, Matão, Mirandópolis, Potirendaba, Rio Claro e São Joaquim 
da Barra. 

 

Justiça e Defesa da 
Cidadania 

 

- elaboração de pastas técnicas de obras de acessibilidade de 35 Fóruns, 
gerenciamento e fiscalização das obras de construção, reforma, ampliação e 
acessibilidade de Fóruns no Estado de São Paulo:  
 

Auriflama, Araçatuba, Araraquara, Bastos, Birigui, Caraguatatuba, 
Cardoso, Dracena, Estrela D’Oeste, Itanhaém, José Bonifácio, Mirassol, 
Mongaguá, Palmeira D’Oeste, São João da Boa Vista e Votuporanga. 

 

-elaboração de laudo técnico estrutural do Fórum de Jacareí 
 

- acompanhamento e prestação de contas dos convênios entre a Secretaria 
do Turismo com os Municípios de São Paulo. 

Turismo 

Administração 
Penitenciária  

- elaboração de projetos básicos e executivos e gerenciamento das obras de 
diversas Unidades Prisionais no Estado de São Paulo:  
 

Aguaí, Bernardino de Campos, Florínea, Icem, Itatinga, Jardinópolis, 
Piracicaba, Mairinque, Registro, Riolândia, Santos, São Vicente, Taiúva e 
Taquarituba. 

 

 

Outras Entidades Descrição 

 FUSSESP  
 

- Fundo Social de Solidariedade de São Paulo: projetos básicos de 
arquitetura, estrutura, instalações e orçamento para as obras do Plano de 
Intervenção para Preservação do Patrimônio, projetos de restauro e 
acessibilidade para o Parque da Água Branca. 

JUCESP 
   
 

- Junta Comercial do Estado de São Paulo: gerenciamento das obras de 
reforma do edifício na Rua Bráulio Gomes, 81, Centro, São Paulo/SP.   

-Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”: elaboração de 
projeto executivo para construção reforma, ampliação ou restauro de 
diversas Escolas Técnicas no Estado de São Paulo: 
 

Botucatu, Campinas, Itu, Jundiaí, Peruíbe, Piedade, São Bernardo do 
Campo, São Paulo, Sorocaba, Teodoro Sampaio, Santos;  

 CEETPS  

- Companhia Energética de SP: elaboração de laudo técnico de avaliação de 
imóveis próprios, localizados em diversos municípios do Estado de S Paulo;  
 

CESP  

CPTM 
 

- Companhia Paulista de Trens Metropolitanos: consultoria, análises e 
diagnósticos situacionais dos imóveis próprios e/ou posse da CPTM no 
Estado São Paulo. 

PRODESP  
 

- Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo: 
elaboração do projeto de arquitetura e engenharia para a reforma e 
adequação da área estimada em 2.510 m² para o Posto Poupatempo 
Suzano. 

FAPESP   
 

- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo: projeto 
executivo e legal de sistema de combate a incêndio e de sistema de 
climatização para o prédio da FAPESP.  

ITESP  
 

- Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da 
Silva": projetos executivos e legais de arquitetura e engenharia elétrica e 
hidráulica para o prédio sede do ITESP. 

DEIC  
 

- Departamento Estadual de Investigações Criminais: elaboração de projeto 
básico, material licitatório e apoio técnico na licitação para a reforma e 
ampliação da sede do DEIC. 
- Departamento Estadual de Trânsito: Projetos executivos para reforma dos 
edifícios do Detran Armênia. 

Detran  

Ministério Público 
 

- Elaboração de projeto executivo completo, para o edifício a ser construído 
na Barra Funda/SP. 

Justiça Federal 
-Gerenciamento e fiscalização da obra de instalação do sistema de 
climatização do edifício-sede da Justiça Federal e Juizado Especial Federal 
de São José dos Campos. 

 



 
 

 

67

Os contratos de prestação de serviços geraram receita de prestação de serviços no montante 
de R$ 45.060 mil, faturados em 2011. 
 

O montante de propostas de prestação de serviços, em 2011, teve  a realização em torno de 
78,6%. Foram elaboradas propostas para 172 empreendimentos, no valor de  R$ 55.706 mil. O 
valor das propostas que se tornaram contrato, somado àquelas com probabilidade positiva de 
se tornarem, giram em torno de R$ 43.796 mil.  
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Secretaria da Gestão Pública 
 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 
R$mil

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 452.568,9 678.919,8 50,0%

Pessoal 19.377,0 29.122,7 50,3%
   funcionários ativos 16.524,6 25.015,7 51,4%
   obrig. patronal/insuf.financeira 2.852,3 4.107,0 44,0%

Custeio 424.211,4 628.534,1 48,2%

Investimentos 8.980,5 21.263,0 136,8%

2- Entidades Vinculadas 929.474,2 998.376,1 7,4%

 Iamspe 706.067,3 737.658,3 4,5%
  pessoal  * 268.366,2 292.795,3 9,1%
  custeio 423.813,1 436.214,9 2,9%
  investimento 11.346,6 8.368,3 -26,2%
  serviço da dívida 228,6 277,9 21,6%
  sentenças judiciais 2.313                             1,9 -99,9%

Fundap 223.406,9 260.717,8 16,7%
   pessoal 26.380,6 31.761,9 20,4%
   custeio 195.430,5 228.470,8 16,9%
   investimento 1.333,4 485,1 -63,6%
  sentenças judiciais 262,3 -                                    -

3- Transferências a Empresas 6.791,1 37.416,3 451,0%
pelo Tesouro

Prodesp 6.791,1 37.416,3 451,0%
pessoal e custeio 6.791,1 7.416,3 9,2%
transferência de capital -                                  30.000,0 -

Total da Despesa (1+2+3) 1.388.834,2 1.714.712,2 23,5%
* inclui obrigação patronal / insuficiência patronal 
 
 

Número de funcionários 

2010 2011 11/10

Secretaria 481                             678                             41,0%

   Ativos 481                             678                             41,0%

Iamspe 7.143                          7.020                          -1,7%

   Ativos 5.984                          5.876                          -1,8%

   Inativos e pensionistas 1.159                          1.144                          -1,3%

Fundap 289                             300                             3,8%

   Ativos 289                             300                             3,8%

Prodesp 1.983                          1.933                          -2,5%

   Ativos 1.852                          1.802                          -2,7%

   Inativos e pensionistas 131                             131                             0%

Total da Pasta 9.896 9.931 0,4%
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I – Atividades 
 
Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH 
 
Órgão Central do Sistema de Administração de Pessoal responsável pelo planejamento, 
coordenação, orientação técnica e controle das atividades de administração de pessoal, no 
âmbito da Administração Direta e das Autarquias, nas áreas de planejamento, controle, seleção 
e desenvolvimento de recursos humanos, análise de legislações e estudos salariais. 
 

No ano de 2011, coube à Unidade Central de Recursos Humanos o desenvolvimento de 
projetos, ações e atividades a seguir discriminados: 
 

1. Profissionalização e gestão de carreiras, com valorização da meritocracia  
 

I – Projetos concluídos e aprovados no período 
Área de Educação 
 
Ensino Fundamental e Médio 
Quadro do Magistério - Lei Complementar nº 1.143/11 – promove reclassificação salarial e a mobilidade 
das carreiras, por promoção e progressão.  
 

Público-alvo aproximado: 374 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. 
 
Quadro de Apoio Escolar – Lei Complementar nº 1.144/11 – promove reclassificação salarial e a 
mobilidade da carreira; redefine a composição do quadro e institui a função de Gerente de Organização 
Escolar com certificação, visando desonerar o Diretor de atividades burocráticas da escola para que ele 
possa se dedicar mais ao acompanhamento do aprendizado dos alunos. Público-alvo aproximado: 57 mil 
servidores ativos, inativos e pensionistas. 
 

Público-alvo aproximado: 57 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. 
 
Ensino Técnico – CEETEPS  
 
Quadro Docente e Administrativo - Lei Complementar nº 1.148/11 – promove reclassificação salarial e 
reenquadramento de cargos visando ao aumento do piso de contratação.  
 

Público-alvo aproximado: 16 mil servidores ativos.  

Área de Saúde 
 
Lei Complementar nº 1.157/11 – promove a reestruturação de classes e carreiras, com a junção de 
cargos em classes mais abrangentes, com reclassificação salarial e absorção de gratificações. 
 

Público-alvo aproximado: 80 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.  

Área de Gestão Pública e Administração Geral 
 
Área Meio - Lei Complementar nº 1.158/11 – promove a reclassificação salarial e institui prêmio de 
desempenho individual mediante avaliação. 
 

Público-alvo aproximado: 120 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. 
 
Classes de Especialista em Políticas Públicas e Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças – Lei 
Complementar n°. 1.169/2012 - promove reclassificação salarial. 
 

Beneficiados: 485 servidores ativos.  

Área de Advocacia Pública 
 
Defensoria Pública - Lei Complementar nº 1.141/11 e Lei Complementar nº 1.161/11 - promove 
reclassificação salarial para a carreira de Defensor Público do Estado e para o quadro de apoio. - amplia 
o quadro com a criação de cargos permanentes e em comissão.  
 

Público-alvo aproximado: 900 servidores ativos.  
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Área da Segurança Pública 
 
Polícia Civil – Lei Complementar nº 1.151/11 e Lei Complementar nº 1.152/11 – promove a 
reestruturação e reclassificação salarial das carreiras policiais civis e da carreira de Delegado de Polícia. 
 

Público-alvo aproximado: 51 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. 
 
Polícia Militar - Lei Complementar nº 1.154/11 e Lei Complementar nº 1.150/11 – promove a 
reclassificação salarial e introduz novas regras para inatividade e promoção.  
 

Público-alvo aproximado: 171 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.  

Área Penitenciária 
 
Lei Complementar nº 1.153/11 – promove a reclassificação salarial das classes de Agente de Segurança 
Penitenciária - ASP e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária - AEVP. - reduz de 3 para 2 o 
Adicional de Local de Exercício  - ALE. - reajusta a ALE do ASP e reajusta a gratificação (GAEV) do 
AEVP.  
 

Público-alvo aproximado: 31 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.  

Área Previdenciária 
 
Lei Complementar nº 1.162/11 – promove a reclassificação salarial e cria empregos permanentes e em 
confiança.  
 

Público-alvo aproximado: 362 servidores ativos.  

Áreas de Pesquisa, Agropecuária e Civil 
 
Lei Complementar n° 1.167/12 e Lei Complementar n°. 1.168/12 – promove a reclassificação salarial 
para as classes de Assistente Agropecuário, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro e Arquitetos; Apoio 
Agropecuário; Pesquisador Científico; Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Apoio à Pesquisa.  
 

Beneficiados aproximadamente: 12 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.  

 
II – Projetos não concluídos no período  
Área de Regulação - ARSESP - Reestruturação do regime retribuitório que rege os empregos da 
Autarquia. 
Área de Transportes - EFCJ - Reestruturação do regime retribuitório que rege os empregos do órgão. 
Área Ambiental - Especialista Ambiental – revisão salarial. 

 
III – Análise e estudos de propostas  
Atividade de rotina envolvendo revisão salarial e/ou de instituições de classes e carreiras constantes dos 
itens I a III, entre outros não relacionados: 
 

Elaboração de projeções de custos 400 
Elaboração e/ou revisão de minutas de anteprojetos de leis complementares 13 
Análise e estudos em andamento 11  

 
2. Gestão de pessoas 

 
I – Projetos implementados no período 
Redes Sociais  
 
Objetivo: dar cumprimento às atribuições de forma ágil, dinâmica e eficiente. 
 
1) SITE: http://www.recursoshumanos.sp.gov.br - ferramenta de trabalho para os órgãos 
setoriais/subsetoriais de recursos humanos e de transparência do Governo do Estado de São Paulo.  
 

Em 2011 - Visitações//participações: 456.317. 
 

 

http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/
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2) VCLIPPING: HTTP://www.recursoshumanos.sp.gov.br/vcclipping - legislação pertinente a RH do 
Estado de São Paulo é disponibilizada em tecnologia Wiki. - possibilita inserção da legislação de forma 
mais ágil e dinâmica. Objetivo: - facilitar o trabalho de quem pesquisa ou usa a legislação de RH. O 
caráter diferencial é que suporta páginas “conceitos” de explicação dos temas usados na legislação que 
envolve a área. - facilitar o entendimento e o nivelamento dos conceitos utilizados pelo governo em sua 
política de RH. Até o final de 2012, pretende ser a principal referência de consulta à legislação de RH do 
Estado. Não há custo para a administração.  
 

Visualizações 204.630 
Normas publicadas     1.369  

3) TWITTER: http://www.twitter.com/ucrh -  criado com fim pedagógico. Publicam-se pensamentos, 
reflexões e axiomas sob a rubrica “provocações”. Não há custo para a administração.  
 

Postagens 405 
Seguidores 212 

 
4) BLOG: http://ucrh21.blogspot.com  - colocado no ar em 14/03/2011, é um espaço informal de 
interação com o servidor público estadual. Possibilita comunicação mais direta e a exposição dinâmica 
de projetos na área de recursos humanos e outras áreas de interesse. Objetivo: - fornecer aos servidores 
e pessoas interessadas pela área informações relevantes sobre gestão de pessoas e RH. Realização:  
publicações de artigos de qualidade; criação e disponibilização de jogos, visando firmar conceitos 
utilizados na área; divulgação de eventos diversos; sugestões de leituras seguidas de resenhas 
produzidas por técnicos da UCRH; produção e publicação de ensaios, comentários e artigos inéditos. 
Não há custo para a administração. 
 

Visitações 125.814 
Comentários Publicados        482 
Conteúdos publicados        116 

 
5) FACEBOOK: http://facebook.com/pages/Unidade-central-de-Recursos-Humano 
- criado para aproximar os servidores através da interação virtual pelas redes sociais. O espaço é ideal 
para uma rápida e informal comunicação.  - utilizado para indicação de artigos relacionados à área de 
RH e gestão de pessoas, divulgação de projetos e resultados das ações realizadas pelo Estado na área. 
Não há custo para a administração.  
 

  Visitação/participação 752 

 
II – Projetos em andamento  
 

Certificação Ocupacional - para Gerentes de Organização Escolar. 
 

Público-alvo estimado: 35.000 servidores. 
 
Avaliação de Competências - 2º Processo de Promoção para as classes permanentes que integram a 
LC nº 1080/08 – área meio. 

Público-alvo estimado: 6.000 servidores. 
 
Avaliação de Desempenho Individual - Instituição de avaliação anual de desempenho para os 
servidores que integram a LC nº 1080/08 – área meio, visando o acompanhamento, desenvolvimento, 
mobilidade funcional e atribuição de prêmio aos servidores.   
 
Acumulação Remunerada de Cargos, Funções e Empregos Públicos - Revisão do Decreto nº 
41.915/97 visando adequar o normativo estadual às regras constitucionais.  
 
Concursos Públicos - Revisão do Decreto nº 21.872/84, que trata de critérios para concurso público, e 
regulamentação do estágio probatório para as carreiras onde não consta a previsão constitucional. 
 
Implementação do Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - 
RH-Folh@ - Decreto n. 55.209/2009. Parceria: Secretaria da Fazenda e Secretaria de Gestão Pública. 
Estágio do projeto: processo de parametrização e customização das regras de negócios, de forma a 
adequar-se à legislação do Estado de São Paulo. Previsão de implementação parcial – Administração 
Direta: em 2013. 

 

http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/vcclipping
http://www.twitter.com/ucrh
http://ucrh21.blogspot.com/
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3. Outras atividades  
 

Atividades de rotina realizadas 
Sistema de Cadastro de Cargos e Funções-Atividade – SICAD - Decreto nº 50.881/06 - Coordenação, 
orientação técnica e acompanhamento das atividades visando à adequação e ao efetivo funcionamento do 
SICAD.  
 
Sistema de Informações Pessoais, Reflexos e Encargos Sociais do Estado de São Paulo - 
Atendimento a consultas de dados de informações de pessoal no âmbito da Administração Direta e das 
Autarquias.  
 

Pesquisas para órgãos externos: 50 
 
Concursos Públicos - Foi avaliado e autorizado, no âmbito da Administração Direta e das Autarquias, o 
aproveitamento de remanescentes de concursos e abertura de novos concursos públicos. 
 

Provimento: 37.440 vagas entre cargos/funções e empregos públicos. 
 
Mobilidade Funcional - Foi autorizada no âmbito da Administração Direta entre diferentes órgãos ou 
entidades. 
 

Transferência: 622 cargos e funções atividades.   
 
Classificação de “Pro labore”  - Foram autorizados no âmbito da Administração Direta. 
 

Classificação: 1.493 funções “pro labore” de comando. 
 
Manifestações técnicas expedidas - Em processos e expedientes no período referente a Moções, 
Indicações, Projetos de Leis e Leis Complementares, Consultas (Aposentadoria, Vantagens, Acumulação, 
etc.) e Dispensa de Reposição de Vencimentos. 
 

Informações: 967.   Despachos: 657. 
 
Orientações Expedidas - Ofícios, Ofícios Circulares, Memorandos e Comunicados. 
 

Emitidos: 226.                      
 
Auxílio – Alimentação - Análise mensal de códigos de vencimentos para percepção do benefício e 
acompanhamento da apuração junto aos sistemas de folhas de pagamento: 
 

Média mensal de servidores beneficiados 356.404 
Média mensal de vales distribuídos 6.172.600 
Média mensal paga R$ 24.313.106,05 

 
Autorizações para suplementação, retenção de créditos do benefício, emissão de 2ª via de cartões e 
alteração de modalidade do benefício foram concedidas. Via correio eletrônico (Fale Conosco) foram em 
média 306 atendimentos mensais. 
 
Recadastramento - Monitoramento e orientação do Sistema de Recadastramento de servidores e militares 
ativos, da Administração Direta, Autarquias e Fundações em 2011.  
 

Recadastrados: 653.057 servidores. 
 
Correios Eletrônicos - Fale Conosco: UCRH/SGP/Governador, Recadastramento, Demandas do Cidadão, 
Ouvidoria, Via Rede Notes. 
 

Verificados: 2.107 
 
Órgãos Setoriais de Recursos Humanos - Atendimento formulado pelos órgãos setoriais/subsetoriais de 
recursos humanos. 
 

Atendimento: 250 consultas.  
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Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME 
 
 

Atribuição: - realizar perícias médicas destinadas a atestar a deficiência de candidatos assim declarados 
portadores; - avaliar a sanidade e capacidade física de candidatos para ocupar cargos efetivos; - 
comprovar invalidez para fins de aposentadoria; - conceder ou cessar licenças para tratamento de saúde, 
doença em pessoa da família, acidente do trabalho ou doença profissional; - avaliar, identificar e 
classificar as unidades e atividades insalubres, entre outros. 
 

 
A coordenação do departamento, vinculado hierarquicamente à Unidade Central de Recursos 
Humanos, foi avocada ao Gabinete da Pasta por meio da Resolução SGP nº 07, de 
03/03/2010. 
 
No ano de 2011, o Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME desenvolveu os 
projetos, ações e atividades a seguir discriminadas: 
 
 

Área de Projetos 
 

 Instituição de projeto voltado à ampla reorganização do DPME, abrangendo todos os processos 
e sua estrutura tecnológica, organizacional e de recursos humanos, e revisão dos marcos legal aplicável. 

 Estabelecimento da missão institucional do DPME, concluída em 24 de maio de 2011, com a 
seguinte declaração: O Departamento de Perícias Médicas do Estado tem por missão institucional gerir e 
realizar perícia médica administrativa para o Estado, visando garantir o exercício de direitos e atender o 
interesse público, bem como gerar informações para a promoção da saúde do servidor. Atuar com 
reconhecido padrão técnico-científico, administrativo e de atendimento. 

 Iniciados estudos voltados à continuidade do processo de descentralização e multiplicação dos 
locais de perícias médicas por intermédio de parcerias e convênios com instituições. 

 Implantação de projeto piloto com a Secretaria de Estado da Educação para a realização de 
perícias médicas online por intermédio do sistema eletrônico “eSisla-Web”. 
 
Área Administrativa 
 

 Revisão do processo de ingresso. 
 Iniciada a revisão dos processos de perícias para fins de pré-avaliação de pessoa declarada 

portadora de deficiência, licenças, readaptação, aposentadoria por invalidez, isenção de imposto de 
renda e contribuição previdenciária. 

 Criação de sítio próprio - http://www.dpme.sp.gov.br. 
 Alteração dos procedimentos internos pertinentes ao processo de ingresso e agendamento de 

perícias médicas. 
 Realização de consulta aos usuários candidatos do DPME quanto ao atendimento prévio à 

perícia (espera, conforto, pontualidade), como o tratamento dispensado pelo médico perito. 
 Melhoramento do sistema eletrônico “eSisla-Web” por intermédio do qual são realizados 

agendamentos e executadas perícias medicas via web. 
 Diminuição substancial dos processos que aguardavam providências do DPME. 
 

Área Médica 
 

 Revisão do Protocolo Médico de Afastamentos, para fins de Concessão de Licença Tratamento 
de Saúde, com a fixação de prazos máximos para cada uma das doenças estabelecidas na Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, na sua décima edição (CID 
10), da Organização Mundial de Saúde (OMS), traduzida pelo Centro Colaborador da OMS da 
Universidade de São Paulo. 

 Divulgação do Protocolo Médico de Afastamentos às unidades da Secretaria de Estado da 
Saúde que realizam perícias médicas. 

 Estabelecimento do Protocolo de Qualidade das perícias médicas. 
 Fiscalização das perícias médicas realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde na cidade de 

Santos fundamentada no Protocolo de Qualidade das perícias médicas. 
 Iniciada a realização de perícias médicas online por duas unidades da Secretaria de Estado da 

Saúde, uma na Capital e outra na cidade de Santos. 
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Dados consolidados do DPME 
 

Item Quantitativos 
Perícias médicas realizadas para fins de licenças na sede DPME - Capital  107.385 
Perícias médicas realizadas para fins de licenças nos serviços descentralizados do 
DPME - Interior 

17.722 

Perícias médicas realizadas para fins diversos na sede DPME - Capital 83.081 
Perícias médicas realizadas para fins diversos nos serviços descentralizados do 
DPME - Interior 

4.529 

Licenças concedidas 208.946 
Convocações para perícias médicas fins diversos expedidas 23.262 
Laudos para fins de readaptação emitidos  6.740 
Laudos para fins de aposentadoria por invalidez emitidos  1.113 
Laudos para fins de isenção de Contribuição Previdenciária e de Imposto de Renda 
emitidos  

1.019 

Certificados de Sanidade e Capacidade Física emitidos  15.041 
Processos analisados  132.556 
Avaliação de Atividades/Locais Insalubres - Laudos emitidos  23.353 
Atendimento ao público  60.489 
Atendimento telefônico  17.080 
Atendimento a demandas da Ouvidoria da Pasta (entradas - 1.808 e atrasadas de 
2010 - 356)  

2.124 
 

 
Capacitação e Requalificação dos Servidores Públicos 
 
1. Diretriz para os cursos de Capacitação Estadual 
 

Área de capacitação e formação de servidores públicos - Objetivo: articular recursos existentes para a 
formação e capacitação dos profissionais do setor público estadual. Finalidade: promover o 
aproveitamento de recursos comuns destinados à formação da força de trabalho, favorecendo a 
articulação das políticas de governo, o aproveitamento da capacidade instalada e a racionalização dos 
recursos das instituições participantes. Elaboração: Diretriz para os cursos de Capacitação Estadual. 
Parceria: Fundap. Forma de Atuação: nova proposta metodológica, baseada na gestão por resultados 
chamada de Capacitação 360º visa despertar o interesse dos servidores e gerentes para a realização 
dos cursos de capacitação, em geral. Tal interesse seria despertado no momento em que os servidores 
visualizassem a possibilidade de aplicar em suas atividades de trabalho as competências adquiridas nos 
cursos de capacitação, por meio do desenvolvimento de projetos, durante o próprio curso de formação, 
que poderiam ser efetivamente implementados nas organizações em que trabalham. 
 

Todos os cursos de capacitação procurarão subsidiar, ao final do curso, a elaboração de um projeto de 
melhoria para as organizações públicas, cujo processo de implementação seja viável (financeira e 
administrativamente). Os projetos seriam gerados e aprimorados em eventos como oficinas, laboratórios 
e incubadoras, e divulgados (e até premiados) por meio de painéis de soluções (portal de inovações do 
governo do Estado). 
 

Inovação em Gestão – Programa Capacitação 360

Capacitação 
Básica

Capacitação 
Hands On

Prototipação de 
Soluções

Implementação 
Controlada

Implementação 
Ampla

PDG IG Projeto

Oficinas

Laboratório

Incub. Inovação em 
Gestão

Painel de Soluções

Projetos Básicos 
Escolhidos

Projetos Executivos

Protótipo de 
Aplicação

Aplicação 
Ajustada

Ação Evento Produto
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A proposta curricular estrutura-se no Módulo Básico sobre Gestão Pública e nas seis áreas de 
conhecimento. A figura abaixo, representativa de uma “mandala”, estrutura-se da seguinte forma: na 
parte central, é possível observar o módulo básico, que consiste na capacitação de todos os servidores 
públicos ingressante sobre as seis áreas de conhecimento, além dos conhecimentos básicos em 
Administração Pública. Conforme o nível de capacitação vai tornando-se mais exigente, voltado para 
dirigentes e gerentes públicos, os cursos de capacitação vão tornando-se mais especializados em cada 
uma das seis áreas do conhecimento. A integração de todos estes conteúdos curriculares compõe o todo 
da função gerencial. A abordagem das capacitações considera o modelo de gestão por resultados e os 
princípios da Nova Gestão Pública. 

 
 

Em 2011, foi dado início à contratação e estruturação do Ciclo de Compras. Parceria: Fundap, 
Procuradoria Geral do Estado, Corregedoria, Secretarias da Fazenda e Planejamento e Desenvolvimento 
Regional. Visa contribuir para que servidores públicos desenvolvam habilidades para comprar bem. Os 
cursos capacitarão os gestores nas áreas de aquisições de materiais, contratação de serviços e obras e 
gestão de custos e contratos, permitindo aos servidores o desenvolvimento de competências de 
planejamento, controle e monitoramento do processo de compras, visando à racionalização e otimização 
dos recursos públicos. Foram realizados cursos para capacitação dos servidores do Detran (funcionários 
e credenciados) e capacitação em EaD sobre Legislação de Recursos Humanos. 
 
 

2. Programa de Tecnologia para Rede de Escolas de Governo - TecReg 
 
Objetivo: ampliar a eficácia das atividades e programas de gestão, comunicação, capacitação e 
formação de servidores da Administração Pública, mediante o uso de tecnologia educacional e mídias 
digitais, apoiando as ações da Rede de Escolas de Governo, ou outros projetos e necessidades 
específicas do Governo do Estado. O TecReg configura-se numa rede de cooperação - otimizando 
recursos e processos - que atende às necessidades específicas de cada parceiro (sub-rede) e promove 
ações integradas de formação e comunicação para os servidores do Estado de São Paulo.  
 
O TecReg permite promover a reconfiguração de todo o sistema de capacitação do Estado de São 
Paulo, viabiliza soluções corporativas integradas, diminui custos operacionais e integra sistemas 
produtivos. Garante a democratização do acesso à capacitação a um número maior de servidores. Em 
estudo realizado pela Secretaria de Gestão Pública constatou que o Programa permite gerar uma 
economia da ordem de 85% com despesas relativas a viagens e hospedagem (servidores realizam os 
cursos via Tec-Reg nos pólos de transmissão mais próximos). 
 
Estrutura, Gestores e Parceiros do Programa 
 
Coordenação: Secretaria de Gestão Pública. Coordenação Operacional: FUNDAP. Gestão técnico-
operacional: Gestão de Tecnologias aplicadas à Educação (GTE) / Fundação Vanzolini. Parceiros atuais: 
Secretaria da Saúde, Secretaria da Administração Penitenciária, Secretaria da Fazenda e  Secretaria de 
Segurança Pública (Acadepol). Parceiros em fase de adesão: Procuradoria Geral do Estado.  Usuários: 
órgãos da Administração Pública Estadual. 63 Pólos (salas de videoconferência): 24 da Secretaria da 
Saúde; 20 da Secretaria da Fazenda; 6 da Secretaria da  Administração Penitenciária; 10 da Secretaria 
de Segurança Pública/Acadepol (em implantação); 2 da Secretaria de Gestão (1 em implantação); 1 da 
Fundap e 11 da Procuradoria Geral do Estado (em implantação). 
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Indicadores  
 
Item Quantidade Unidade 
Transmissão de conteúdos pelo TecReg em 2011 

  81.611 Horas 
(horas usufruídas = qtde. público x duração da atividade) 
Público atendido pelo TecReg em 2011   20.805 Pessoas 
Horas de gravação (acervo)     1.696 Horas 
Vídeos para acesso público (via site TecReg - acervo)       611 Horas 
Spots (vídeos com duração de até 3 minutos - acervo)       605 Unidade 

 
Capacitação para uso do sistema e-CNHsp 
 
Projeto de capacitação para o uso do sistema e-CNHsp para parceiros do Detran e capacitação contínua 
para servidores – Objetivo: capacitar os parceiros credenciados ao Detran.SP, interior e região 
metropolitana da Capital, e atendentes terceirizados atuantes em unidades do Detran e Postos 
Poupatempo na capital paulista para o uso do sistema e-CNHsp.  
 

 Turmas Edições Horas de curso 
Perfil Interior Capital Interior Capital Interior Capital 

Médicos 69 11 3 3 12 13,5 
Psicólogos 65 8 4 2 16 9 
CFC-A – Diretor de ensino 4 2 13 
CFC-A - Instrutores 

56 
5 

3 
1 

21 
6,5 

CFC-B - Diretor de ensino 21 3 19,5 
CFC-B - Instrutores 

123 
29 

4 
3 

28 
19,5 

Oficiais Ciretran - 6 - 2 - 7 
Atendentes Terceirizados - 8 - 2 - 24 
Total por região 313 92 14 18 77 112 
Total 405 32 189 

 

Certificados  e-CNHsp Interior Capital Total 
Médicos 254 348 602 
Psicólogos 509 203 712 
CFC-A - Diretor de ensino 89 
CFC-A - Instrutores 

351 
82 

522 

CFC-B - Diretor de ensino 423 
CFC-B - Instrutores 

1.051 
558 

2.032 

Oficiais Ciretran - 67 67 
Atendentes Terceirizados - 165 165 
Total 2.165 1.935 4.100 

 
Outras ações 
 

- Efetivação da parceria com a Secretaria de Segurança Pública (Acadepol) – acréscimo de 10 novos 
pólos TecReg. 
- Adesão da Procuradoria Geral do Estado como Parceira do Programa – Vistoria e Projeto de 11 pólos - 
previsão de conclusão da montagem em 2012. 
- Consolidação do modelo de negócios TecReg. 
 
Projetos em andamento 
 

- Investimentos em recursos tecnológicos adicionais a atual estrutura opera em sua capacidade máxima. 
Os equipamentos foram doados pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 
- Divulgação e celebração de novas parcerias para aumentar a oferta de vagas e conseqüente aumento 
da capilaridade do Programa. 
- Mapeamento contínuo das demandas de capacitação no Estado e aplicação da modalidade “à distância” 
sempre que viável. 
- Aprimoramento dos mecanismos que viabilizam a interlocução entre os órgãos, possibilitando cada vez 
mais a troca de conhecimento e reaproveitamento de recursos. 
- Aperfeiçoamento dos processos de atendimento a demandas de parceiros e usuários. 
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Unidade de Desenvolvimento e Melhorias das Organizações - UDEMO 
 
1. Área de Inovação 
 
Programa de Gestão do Conhecimento e Inovação - Grupo de Apoio Técnico à Inovação 
(GATI) tem desenvolvido projetos, estudos, pilotos e eventos que enfatizam a necessidade da 
inovação no setor público, devidamente apoiados na gestão do conhecimento. As principais 
realizações, ações e programas efetuados em 2011 foram: 
 
- Implantação e atualização do Programa - procurou-se identificar áreas de interesse e promover 
iniciativas que permitam a rápida disseminação das medidas preconizadas no programa por toda a 
Administração Pública. Foram desenvolvidas ações envolvendo os seguintes temas: cultura da inovação, 
capacitação, tecnologia da inovação, projetos de inovação e governança. 
- Suporte técnico para ações dos Grupos Setoriais de Inovação (21 Secretarias e 35 órgãos). 
- Inovaday: ciclo de Palestras de Gestão do Conhecimento e Inovação no Setor Público. Parceria:  
Empresa Metropolitana de Planejamento (EMPLASA), Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento 
(SBGC), Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap), Open Inovation e Fundação Mário 
Covas. Realização: dez eventos mensais. Tema: “Cidades Inteligentes – Inovação e Qualidade de Vida 
nas Regiões Metropolitanas”- Público:  1.500 servidores presentes e 2.000 pontos de acesso pela 
Internet. 
- Prospecção de novas ferramentas sociais disponibilizadas em blog de boas práticas e em matérias 
postadas nos diversos blogs da Rede Paulista de Inovação em Governo (www.igovsp.net). 
- Tutoriais: filmes de curta duração explicando o uso de ferramentas sociais disponibilizados na Rede 
Paulista de Inovação em Governo (www.igovsp.net).  
- Apoio conceitual e metodológico para a viabilização de projetos inovadores embrionários, surgidos nas 
diferentes Secretarias de Estado. 
- Atualização e manutenção da Rede Paulista de Inovação (www.igovsp.net), ambiente virtual do 
Programa. Acesso ao portal: 12 mil por mês. 
- Portal do Governo Aberto - lançado em janeiro de 2011. Objetivo: disponibilizar para a sociedade, via 
Internet, bases de dados e de informações não sigilosas e de acesso irrestrito dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual. Baseia-se em quatro princípios comuns: Transparência, Participação, 
Colaboração e Criação de Empregos. Atualmente, tem 37 bases de dados da Fundação SEADE, web 
service com todas as informações orçamentárias e contábeis do Governo do Estado disponibilizado pela 
Secretaria da Fazenda e dados da contabilidade de todas as Prefeituras Municipais disponibilizados pelo 
Tribunal de Contas do Estado. Premiação: vencedor do Prêmio TI & Governo do Plano Editorial de 2011 
e finalista nos prêmios de Excelência em Governo Eletrônico do SECOP 2011 e do CONIP 2011. 
 
Redução de Despesas - utiliza ferramentas sociais gratuitas disponibilizadas na Internet, o 
que tem gerado significativas economias na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
 
Prêmio Governador Mario Covas – objetivo:  identificar, valorizar e difundir Boas Práticas de 
Gestão Pública. Em 2011, foi realizada a 7ª edição e lançada a 8ª edição do Prêmio, que 
ampliou o escopo de premiações, incluindo os projetos que são desenvolvidos nos postos 
públicos de acesso a Internet (Acessa São Paulo, Acessa Escola, e demais telecentros 
públicos). Parceria: Prefeituras Municipais. Benefício: participação da sociedade e uso das 
bases de dados disponibilizadas pelo governo no Portal de Governo Aberto.  
 
2. Área de Serviço 
 
 

Portal do Cidadao.SP - Manutenção e atualização do portal de serviços públicos do governo do Estado 
– www.cidadao.sp.gov.br – Parceria: Fundação SEADE.  
 

Serviços prestados por órgãos e entidades públicas estaduais: 1.860. On line: 342. Ouvidores 
cadastrados: 445.  Acessos: 302.367. 

 
Fortalecimento das Ouvidorias - Instrumento para aumentar a eficiência da Administração Pública e 
nortear suas ações de gestão. Em 2011, foi desenvolvido o projeto Valorização das Ouvidorias -  
promoveu a revisão da política de ouvidorias e a elaboração de proposta para um novo modelo, a partir 
de análises documentais. Realização de entrevistas em 41 ouvidorias selecionadas e análise de 74 
questionários eletrônicos respondidos por ouvidores. O novo modelo proposto repensa as ouvidorias a 
partir de uma tríplice função: melhoria da gestão, defesa de direitos e democratização do Estado. 

 

http://www.igovsp.net/
http://www.igovsp.net/
http://www.igovsp.net/
http://www.cidadao.sp.gov.br/
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Passagens Aéreas - elaboração da Ata de Registro de Preços para Passagens Aéreas: 66 entidades 
anuíram e destas, 14 entidades encaminharam processos para assinatura. Resultado: desconto obtido é 
de 10%, quando a média obtida pelas Secretarias era de 6%. 
 
Gestão de Frotas do Estado de SP - Grupo Central de Transportes Internos – GCTI realiza a gestão do 
planejamento, coordenação, orientação técnica e controle das atividades dos transportes internos 
motorizados da Administração Direta e Indireta do Estado. 
 
Frota atual do Estado: Administração Direta e Indireta nas 100 Unidades Frotistas. Veículos ativos: 
42.046, distribuídos conforme quadro abaixo: 

 

Administração 
Direta 

Autarquias 
Administração Indireta 

(Fundações e Empresas) 
Total Geral 

Veículos 

Veículos Motos Veículos Motos Veículos Motos Veículos Motos 
Oficiais 27.712 2.605 2.248 158 4.482 529 34.442 3.292 
Locados 400 0 184 0 1.994 0 2.578 0 

Total 28.112 2.605 2.432 158 6.476 529 37.020 3.292 

Convênio 1.487 0 180 0 67 0 1.734 0 

 
Renovação da Frota: objetivo: - elevar o padrão de qualidade dos serviços prestados pelo Estado. 
Aquisição em 2011: 3.814 veículos, dos quais 942 são motocicletas, em sua maioria para as Polícias 
Militar e Civil, 1.837 veículos locados e 2.870 veículos arrolados.  
 
Leilões de veículos: no exercício de 2011, o Grupo Central de Transportes Internos iniciou o processo de 
leilão de veículos e sucatas e de veículos inservíveis, com os seguintes resultados:  
 

Leilões de Veículos e Sucatas de Veículos - Exercício 2011 
 

Processo Nº  Data Pátios Lotes Vendidos 
Valor Arrematado 

R$ 
56411/2011 01 06.07.11 Anchieta - SP 613 609 3.427.990,00 

68650/2011 02 
29 e 

30.08.11 

DER - Presidente 
Prudente e 

Parelheiros-PM 
817 795 2.607.650,00 

94265/2011 03 05.10.11 Anchieta - SP 354 353 1.574.350,00 

114866/2011 04 18.11.11 DER - Ribeirão Preto 540 517 1.662.700,00 

117878/2011 05 06.12.11 Caçapava - SP 547 519 2.522.250,00 

    
Total  

2.793 
Lotes 

11.794.940,00 

 
Combustível: fixação de cotas de combustíveis e consumo. 
  

107.397.162 litros - Gasolina, álcool e óleo diesel - Veículos 
                             - Barcos, caldeiras, máquinas agrícolas, oficinas e outros 5.567.063 litros 
- Gás natural veicular (GNV) para veículos 100.000 m³. 

32.836.854 litros 
29.709.499 litros 
18.675.898 litros 

- Consumo: - gasolina 
                    - álcool 
                    - diesel 
                    - gás natural veicular (GNV 32.393 m³ 

 
Sítio: www.gcti.sp.gov.br - manutenção do sítio com normas relativas ao Sistema de Administração dos 
Transportes Internos Motorizados da Administração Pública Estadual, incluindo o “Fale Conosco” (link 
disponível destinado a perguntas e dúvidas da clientela e do público em geral).  
 
Realização: 650 informações técnicas referentes à aquisição, locação de veículos, fixação e readequação 
de cotas de combustíveis, fale conosco e indagações via notes. Atendimentos telefônicos: 1.950.  
Assunto: orientação técnica às Unidades Frotistas sobre assuntos relativos ao Sistema de Administração 
dos Transportes Internos Motorizados - SATIM. 
 
 

 

http://www.gcti.sp.gov.br/
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3. Área de Compras Públicas 
 
Cadastro de Serviços Terceirizados - estabelecimento de normas, diretrizes, especificações 
técnicas e parâmetros de preços relativos à contratação de serviços terceirizados no âmbito da 
Administração Pública Estadual é de competência da Secretaria de Gestão Pública.  

 
Sistema de Gerenciamento dos Contratos de Serviços Terceirizados propicia a melhoria 
do gasto público e de inibição de corrupção, tendo como principais objetivos: 

 
 

- Consolidar as informações dos contratos de serviços prestados por terceiros para a Administração 
Pública Estadual (englobando a Administração Direta, Autarquias, Fundações, Universidades e 
Empresas Públicas). 
 

- Desenvolver e disponibilizar pesquisas, estudos técnicos, valores referenciais, diretrizes e 
procedimentos para contratação e gestão dos principais serviços terceirizados. 

 
As principais ações desenvolvidas na área de terceirização de serviços foram: 

 
 

- Desenvolver e manter atualizado os Estudos de Serviços Terceirizados – 17 Cadernos dos principais 
serviços contratados pelo Estado. Contratos: 9.678.  Contratação de serviços: 1.165 valores referenciais. 
 

- Manutenção e gestão dos sítios: 
 

 Cadastro de Serviços Terceirizados - www.cadterc.sp.gov.br 
 Sítio do Pregão - www.pregao.sp.gov.br 
 Sítio Sanções Administrativas - www.sancoes.sp.gov.br 
 Sítio Relógio da Economia - www.relogiodaeconomia.sp.gov.br  

 
O Cadastro de Serviços Terceirizados é um aplicativo que concentra o registro das 
informações de todos os contratos de terceirização. 
 
Endereço:  www.terceirizados.sp.gov.br. Contratos cadastrados: 50 mil. Ativos: 10,0 mil. Valor: R$ 20,93 
bilhões. Parceria: Corregedoria Geral da Administração. 
 
Portal do Pregão: objetiva disponibilizar informações sobre todos os pregões realizados pela 
Administração Pública Estadual. 
 
Endereço: www.pregao.sp.gov.br. Pregões: Realização: 4.089 pregões, sendo 3.433 eletrônicos e 656 
presenciais. Período: jan/11 a 05/dez/11. 
 

Total Serviços (R$) 
Valores referenciais 4.233.083.618 
Valores negociados 3.422.703.103 

Economia (R$)    810.380.515 
Economia (%) 19,14%  

 
Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis – PECPS vêm sendo 
fortalecidas a partir de janeiro de 2011 com a edição da Resolução Conjunta 
SGP/SF/SMA/SSRH nº 1, de 3/5/2011, que instituiu Grupo Técnico Intersecretarial. Objetivo: 
coordenar as atividades do Programa e promover a articulação dos órgãos de governo quanto 
à adoção de estratégias que possibilitem o uso do poder de compra do Estado para contribuir 
com o processo de transformação do atual padrão de produção e consumo em sustentável. 
 
Em 2011 foram obtidas as seguintes realizações: 
 
- Elaboração dos relatórios anuais de sustentabilidade, importante ferramenta para conhecer e divulgar o 
compromisso do Estado quanto ao tema da responsabilidade socioambiental.  
- Elaboração da proposta de edição da Resolução Conjunta SSRH/SMA que obriga: - adoção de critérios 
socioambientais nas aquisições das respectivas Secretarias e entidades vinculadas. - formalização dos 
membros do GT citado anteriormente.  

 

http://www.cadterc.sp.gov.br/
http://www.pregao.sp.gov.br/
http://www.sancoes.sp.gov.br/
http://www.relogiodaeconomia.sp.gov.br/
http://www.terceirizados.sp.gov.br/
http://www.pregao.sp.gov.br/
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- Elaboração, com o apoio do Estado, estudos de caso sobre a experiência paulista. Participação: 
International Institute for Sustainable Development (IISD) e Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA). 
Premiação: venceu os Prêmios 5 de Junho (Curitiba/PR) e Fecomércio de Sustentabilidade (São 
Paulo/SP).  
- Atualização do Portal do Programa e a gestão do  conteúdo tem possibilitado ampliar a comunicação, 
fator crítico de sucesso para as ações em compras sustentáveis.  
- Elaboração: estudo de compatibilização dos itens socioambientais do catálogo de materiais e serviços 
da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) com a mesma seção da Bolsa 
Eletrônica de Compras (BEC), com vistas a ampliar as opções de compra das unidades da 
Administração Direta. 
- Contribuições específicas aos critérios de sustentabilidade presentes nos 17 volumes dos Cadernos de 
Serviços Terceirizados. 
 
 

4. Gestão por Resultados 
 
Contratualização de Resultados - Modelo de acordo de resultados para a Secretaria de 
Educação (no âmbito do Programa Educação, Compromisso de São Paulo) e para entidades 
da Administração Indireta como a Fundação Casa e Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos - CPTM (com bonificação por resultados). 
 
Capacitação em temas afins à Gestão para Resultados - Foi formulado e encontra-se em 
fase de viabilização para execução do curso de capacitação em Gestão de Projetos em 2012. 
 
Programa de Gestão para Resultados no Plano Plurianual 2012-2015 da Secretaria de 
Gestão Pública - Constitui parte do processo de inovação institucional arrolado na concepção 
de melhoria da qualidade da gestão pública paulista com base na contratualização de 
resultados e no desenvolvimento de projetos com organizações parceiras. 
 
Monitoramento das Bonificações por Resultado (BRs) – Objetivo: - valorizar o 
comprometimento e o alcance dos resultados pelos servidores públicos por meio da 
remuneração variável por desempenho, segundo critérios objetivos para mensuração do 
mesmo; realizar diagnóstico e redesenho do fluxo do processo de tramitação de BRs. Parceria: 
Casa Civil, Secretarias da Fazenda e do Planejamento e Desenvolvimento Regional. 
 
Agenda Paulista de Gestão - Estruturação (com Secretarias da Fazenda e do Planejamento e 
Desenvolvimento Regional) do Fórum estabelecido pelo Decreto n°. 01/2011 para articulação 
dos projetos de Gestão por Resultados do Estado. Parceria:  Secretaria de Gestão Pública e a 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Finalidade: - formulação do Plano 
Plurianual (PPA) 2012-2015. - estruturação de proposta de produtos para a participação do 
Estado de São Paulo no Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do 
Planejamento dos Estados Brasileiros (PNAGE). - apoio no processo de transição da gestão do 
PNAGE para a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. - formulação de 
indicador de excelência em gestão pública para a composição de diretriz estratégica do PPA. 
 
Implementação do Modelo de Gestão Matricial para Projetos desenvolvidos pelos 
Especialistas em Políticas Públicas (EPPs)  
 

 Alocação dos 97 EPPs em 31 Projetos (caráter temporário e intersecretarial) e 15 Células 
(caráter temático e permanente – exemplos: Célula de Indicadores, Célula de Monitoramento e 
Avaliação, Célula de Atendimento ao Cidadão, Célula de Gestão de Pessoas, entre outras).  
 Elaboração de Banco de Talentos para aprimoramento do processo de seleção dos EPPs para 
projetos, de acordo com o perfil profissional.  
 Implementação de modelo de monitoramento e avaliação das atividades desenvolvidas (voltado 
para resultados e com espaço virtual para gestão do conhecimento, chamado RedeSGP).  
 Realização de eventos: 1ª Troca de Experiências dos Especialistas em Políticas Públicas, para 
divulgação e análise dos resultados e desafios dos projetos “Cultura” e “Detran”. 1° Encontro Anual dos 
Especialistas em Políticas Públicas, para realização de balanço anual das atividades desenvolvidas, 
resultados obtidos e passos futuros. Participação: profissionais convidados da área de Gestão Pública 
para debate sobre os desafios a serem enfrentados pela carreira no Estado de São Paulo.  
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Parceria: Fundap. Aproximadamente metade dos 31 projetos desenvolvidos em 2011 encontra-se 
finalizados. Parcerias: mais de 13 órgãos estaduais, entre eles: Casa Civil, Cultura, Educação, Direitos 
da Pessoa com Deficiência, Energia, Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Regional. 
 
O quadro a seguir resume os projetos que contaram com a participação de EPPs em 2011: 
 
Projetos em Andamento: 
 

Projeto São Paulo Governo Presente - parceria: Casa Civil - identificação das demandas regionais e 
prioridades para o planejamento estadual; realização de monitoramento e avaliação de ações e 
programas anunciados pelo Governo do Estado de São Paulo - Preparação de diagnósticos das regiões 
mais vulneráveis do Estado de São Paulo, incluindo: visitas técnicas a órgãos setoriais; análise de 
dados secundários; elaboração de relatórios gerenciais e cenários de intervenção; acompanhamento de 
audiências públicas do Orçamento nas 15 Regiões Administrativas do Estado; reuniões dos GTs das 
Agendas Metropolitanas do ABC, Baixada Santista e Campinas; edições do Programa São Paulo 
Governo Presente das Regiões do Vale do Paraíba e Presidente Prudente. Acompanhamento dos 
Anúncios e Avaliação dos Resultados com elaboração de indicadores.  
 

Projeto Consocial - apoio técnico para o planejamento e a realização da etapa estadual paulista da "1ª 
Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social" (Consocial). Parceria: Corregedoria Geral 
da Administração (Casa Civil). Sítio na Internet da Consocial-SP desenvolvido com tecnologias abertas; 
Alimentação do sítio com notícias; Execução de diversas atividades relacionadas à organização da 
Conferência Estadual e à sua concretização, entre as quais a elaboração de formulário para 
levantamento de informações municipais sobre transparência e controle social, produção de tabelas e 
análises, glossário, levantamento e seleção de artigos e estudos sobre o temário da conferência, e 
produção de releases e cartazes.  
 

Projeto de Contratualização na Educação - apoiar a formulação e implementação da política de 
contratualização de resultados na rede estadual de ensino no âmbito do Programa Educação, 
Compromisso de São Paulo. Levantamento e estudo sobre a SEE e de experiências nacionais e 
internacionais sobre contratualização na educação; proposição de modelo do Acordo de Resultados 
entre SEE e Diretoria de Ensino e entre Diretoria de Ensino e Escola; elaboração do Texto de 
Referência do Acordo de Resultados, aprovado pelos gabinetes da SGP e SEE; estruturação e 
operacionalização da Sala de Situação do Programa Educação, Compromisso de São Paulo; 
comparação de características de Modelos de Gestão na Educação; proposição e modelagem de Plano 
de Ação Participativo para as Escolas; apoio à concepção e realização das Formações Referentes ao 
Plano de Ação Participativo e Termo de Compromisso; prospecção de outros instrumentos de 
planejamento e gestão já existentes na Rede Estadual de Ensino, com potencial de aprimoramento.  
 

Projeto Apoio à Reestruturação organizacional da Corregedoria – parceria: Corregedoria - Realizar 
redesenho organizacional com base em decreto de reestruturação. Benchmarking sobre órgãos de 
controle; estudo sobre a legislação específica realizados. Projeto em andamento. 
 

Projeto Reestruturação do Detran - desburocratização de serviços, oferta de serviços on line, 
renegociação de contratos para diminuir custos dos serviços, ampliação do acesso às informações e 
aos serviços de habilitação e registro de veículos, implementação de política de educação para o 
trânsito; reestruturação das 336 Ciretrans e implantação do novo modelo de gestão do Detran, com foco 
na qualidade e agilidade do atendimento, segundo o padrão Poupatempo. Implantação de cinco 
unidades-piloto (Aricanduva, São Bernardo do Campo, Interlagos, Aparecida e Americana); produção do 
Novo Portal Detran.SP; desenvolvimento de serviços eletrônicos para habilitação; ampliação de 
serviços do Detran nos postos Poupatempo; implementação de Central Telefônica Disque-Detran, 
Ouvidoria e Fale-Conosco (recebimento diário de 700 a 800 mensagens eletrônicas pelo Fale-Conosco 
e atendimento diário de 2,5 a 3,3 mil ligações pelo Disque-Detran); padronização de procedimentos dos 
serviços no Estado; revisão das avaliações teórica e prática para habilitação (banco de questões, 
informatização, formato, perfil de avaliadores); teleatendimento de suporte para funcionários do Detran; 
credenciamento de instituições especializadas em educação formal para o trânsito; implantação de 
corregedoria setorial; economia no contrato com os Correios, em licitações e renegociações salariais; 
redução do prazo para transferência interestadual de veículo de 40 para dez dias úteis; aumento da 
notificação de condutores suspensos; redução de irregularidades nos procedimentos por meio de 
desburocratização, padronização, informatização e ferramentas de controle.  
 

Emplasa I – parceria: Secretaria do Desenvolvimento Metropolitano - desenvolvimento de indicadores 
econômicos sobre a realidade da Macrometrópole, que sirvam de subsídio para implementação e 
gestão de políticas, planos, programas e projetos sintonizados com as reais necessidades das regiões; 
os indicadores apoiarão a modelagem de cenários setoriais e servirão como métrica de resultados a 
serem alcançados. Elaboração de um conjunto de indicadores econômicos nas áreas de estrutura 
produtiva, mercado de trabalho e produção setorial, e meio ambiente.  
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Emplasa II – parceria: Secretaria do Desenvolvimento Metropolitano - levantamento e sugestões de 
aprimoramento de instrumentos de gestão urbana voltados para propiciar a produção de habitação de 
interesse social em âmbito metropolitano; subsídios à elaboração de Planos Metropolitanos de 
Habitação e de Cadastros de Déficit Habitacional para as três Regiões Metropolitanas do Estado de SP 
(São Paulo, Campinas e Baixada Santista). Levantar e sistematizar dados; planejar, implementar e 
avaliar políticas públicas; formular e promover a articulação entre os diversos agentes envolvidos; 
desenvolver, negociar e avaliar os contratos de gestão; caracterização das potencialidades e 
necessidades de programas; estudo mercadológico e jurídico do desenvolvimento urbano.  
 

Direitos da Pessoa com Deficiência - desenvolvimento de ações em três linhas. Parceria: Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.. 
 
 

1) Padronização dos procedimentos de concessão de gratuidade para pessoas com deficiência no 
transporte público; 2) Formulação do projeto de construção de Centros de Inclusão e Tecnologia; 3) 
DEF Dados - Sistema informatizado de dados sobre atendimento das pessoas com Deficiência no 
Estado de São Paulo. 

 

Projeto Escritório de Projetos - disseminar a cultura de gestão, metodologia(s) de gerenciamento de 
projetos e padrão de documentação definidos. - apoiar à cúpula da organização na alocação de 
recursos e comunicação do conteúdo dos projetos. Benchmarking e pesquisas de produtos para 
implantação do EGP mediante uma matriz de responsabilidades; realização do EAP e definição do 
caminho crítico; contratação de curso de capacitação em gerenciamento de projetos para servidores.  
 

Projeto Grupo Central de Transportes Internos (GCTI) - adotar as melhores práticas para a gestão 
de frotas, e a realização de leilões públicos dos bens alienados (ou alienáveis) pelo Governo do Estado 
de São Paulo. Revisão de portaria e de seus anexos, com a atualização dos modelos de veículos e 
inserção de novos critérios que facilitam a orientação dos gestores de frotas e dos técnicos do GCTI; 
execução de pré-projeto para o novo sistema digitalizado do processo de arrolamento (declaração de 
inservibilidade dos veículos para o Estado), qual visa deixar os veículos inservíveis aptos a serem 
leiloados. Apresentação do pré-projeto para a PRODESP e para o GCTI.  
 

Projeto Juventude – parceria: Secretaria do Esporte, Lazer e Turismo - revisão de estrutura 
organizacional, identificação de processos de trabalho e estruturação de projetos, visando dotar a 
Coordenadoria da Juventude de condições adequadas para o cumprimento da sua missão institucional, 
objetivos e metas. Levantamento, revisão das ações e do papel da Coordenadoria da Juventude 
(sistematização das atribuições, programas e atividades realizados); levantamento de estruturas e 
políticas públicas de outros Estados voltadas para o jovem; mapeamento de processos, produtos e 
fluxos de trabalho realizados atualmente; sistematização de diagnóstico da CPJ e produção de relatório 
final.  
 

Projeto Prêmio Mário Covas - reestruturação do Prêmio Mário Covas, de modo a aperfeiçoar as 
metodologias utilizadas para a seleção e avaliação das experiências inscritas, promover a gestão do 
conhecimento e o estímulo a iniciativas inovadoras no Estado de São Paulo, e preparação para 
realização de sua 8ª edição. Publicação do Decreto nº 57.415/2011, que possibilita a ampliação do 
público-alvo do Prêmio e premiação em dinheiro; criação de novas categorias através de parcerias com 
entidades (Resolução SGP n. 36 de 11/11/2011): Cidadania em Rede; inovação em Gestão Estadual; 
inovação em Gestão Municipal; Governo Aberto; disponibilização das inscrições on-line com fichas de 
inscrições separadas por categoria; divulgação do Prêmio em órgãos públicos com a distribuição de 
cartazes, envio de email aos servidores, publicação de banners em portais e acompanhamento das 
atividades de divulgação realizadas pelos parceiros.  
 

Projeto OS - revisar o ciclo de parceria do governo do Estado com organizações sociais em seus 
aspectos legais e procedimentais relativos à: qualificação, convocação pública, contrato de gestão, 
monitoramento das atividades, controle econômico-financeiro, avaliação e responsabilização. Objetivo: 
construir uma diretriz básica de Estado na condução dos contratos de gestão com OSs, respeitadas as 
especificidades de cada área setorial (Cultura, Saúde, Esportes e Direitos das Pessoas com 
Deficiência). Minuta de edital com Projeto Básico; Plano Preliminar de Capacitação.  
 
 

Projeto Poupatempo – parceria:  técnicos da Prodesp e Accenture.  Está dividido em duas fases: 
Fase 1: Estudo para atualização dos processos do Poupatempo. - apoio na elaboração: Pré-proposta 
para melhoria dos processos do Poupatempo - Termo de Referência para contratação de serviços de 
consultoria. - Levantamentos preliminares de informação para integração do atendimento presencial 
com base no conceito de “balcão único”.  
Fase 2: Apoio a Organização & Métodos:  - dimensionamento de novos postos; capacitação em 
treinamento de equipe dos postos; mapeamento e elaboração de propostas de alterações de 
processos; estudos de propostas de melhoria; implantação de processos.  
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Projeto Reestruturação DPME - Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo - 
apresentar uma nova estrutura, como órgão gestor da execução e qualidade das perícias médicas 
administrativas realizadas em servidores do Estado de São Paulo e/ou familiares destes, quando 
resultarem em ausências no período de trabalho. Início da implantação da Gestão da Qualidade das 
Perícias Médicas; implantação das Perícias online em Santos; revisão do Decreto 29.180, realizado por 
equipe do Projeto, diretores do DPME e Consultoria Jurídica da Secretaria de Gestão Pública; análise 
dos dados do primeiro mês da Pesquisa de Satisfação dos Ingressos da SEE e encaminhamento para 
sua continuidade por servidores do DPME. Parceria:  - formação de grupo de trabalho para formalização 
da cooperação entre secretarias; realização da Pesquisa para avaliar Qualidade de Vida no Trabalho 
dos servidores do DPME. 
 

Projeto Reestruturação Gabinete Segurança Pública - apoio à implantação da nova estrutura 
organizacional do Gabinete da SSP; modelagem de processos de trabalho para a nova cadeia de valor 
agregado. Identificação, mapeamento análise e redesenho dos processos de trabalho; elaboração do 
plano de implementação dos processos redesenhados e do plano de avaliação e monitoramento; censo 
dos servidores do Gabinete. 
 

Projeto Reestruturação Educação – parceria: Secretaria da Educação - elaboração de proposta e 
modelo conceitual de projetos de melhoria para as diversas unidades da SEE, apoio e monitoramento 
da implantação dos projetos nas coordenadorias. Apoio à implementação do projeto de reestruturação 
da SEE por meio do mapeamento, análise e redesenho de processos, elaboração de manuais de 
procedimentos; plano de implementação dos processos redesenhados e plano de avaliação e 
monitoramento (produtos em desenvolvimento). 
 

Projetos Concluídos: 
 

Projeto Banco de Talentos (SGP) - sistema de informações para gestão de pessoas de forma 
integrada, incluindo a possibilidade de execução de tarefas que vão das ações rotineiras até complexos 
processos de mapeamento, seleção e desenvolvimento por competências - Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (SIGP) foi  implementado.  
 

Projeto de Contratualização com Administração Indireta - estruturar as bases da Política de Gestão 
por Resultados para as entidades da administração indireta, formalizada por meio de Acordos de 
Resultados entre os órgãos do Poder Executivo e suas vinculadas. Finalidade: - garantir o alinhamento 
das ações implementadas pelas entidades da administração indireta aos objetivos de governo. - 
propiciar às organizações públicas a melhoria do desempenho de suas instituições. - Piloto de Acordo 
para Resultados com a Fundação CASA e discussões com a CPTM. Modelo do Acordo de resultados 
para a Fundação Casa (Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania) foi finalizado e concluído as 
atividades do Grupo Técnico (instituído pela Resolução CC – 71, de 26/09/2011). Objetivo: promover 
estudos e adoção das medidas necessárias para implementação do Acordo de Resultados e respectivo 
Contrato de Gestão a ser celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo e a Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos – CPTM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos).  
 

Projeto de Reestruturação da Secretaria de Energia - apoio à estruturação organizacional e de 
recursos humanos da Secretaria de Energia. Estudo de legislação, realização de entrevistas e 
proposição de desenho organizacional; redação de minuta de organização da Secretaria de Energia; 
realização de entrevistas para definição de perfis e competências, elaboração de diagnóstico, propostas 
de revisão do quadro de pessoal e de plano de ação para provimento de cargos e contratação de 
pessoal.  
 

Projeto Planos de Ação 2012 da SGP - apoio no processo de avaliação e monitoramento da execução 
do PPA SGP 2012-2015, planejamento estratégico da SGP a partir do detalhamento das atividades, 
tarefas, responsáveis e prazos de cada ação constante do PPA. Planos de Ação com definição de 
atividades, objetivos, metas, cronograma e recursos para todas as principais ações da SGP e desenho 
de sistema de monitoramento dos planos de ação.  
 

Projeto Banda Larga - implantação de infraestruturas de comunicação para acesso à Banda Larga em 
pequenos municípios e comunidades rurais. Relatório com panorama de políticas públicas de Banda 
Larga (experiências nacionais e internacionais); mecanismos de estímulo à oferta de Banda Larga e 
levantamento sobre aspectos legais e de contratação pelo Estado; diretrizes (por eixos temáticos) para 
um plano estadual de Banda Larga.  
 

Projeto Cultura - Desenvolver instrumentos que fortaleçam a capacidade de gestão da Secretaria da 
Cultura, especialmente em relação às Organizações Sociais, e apoiar a Secretaria da Cultura em 
aspectos estruturais como Planejamento Estratégico, Sistema de Monitoramento e Avaliação das 
Políticas Públicas e Controle Social. Proposta: - Controle Econômico-Financeiro dos Contratos de 
Gestão; - Departamento de Infra-Estrutura para a SEC; Termo de Referência para contratação de 
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empresa especializada para prestação de serviços de Especificação, Desenvolvimento, Documentação 
e Implantação de Sistema de Monitoramento e Avaliação de Organizações Sociais da Secretaria de 
Cultura; Orientações para elaboração e aplicação do manual de recursos humanos das Organizações 
Sociais de Cultura; Orientações para elaboração e aplicação do regulamento para a contratação de 
obras, serviços e compras das Organizações Sociais de Cultura; Relatório de apoio à racionalização do 
processo de patrimônio das Organizações Sociais contratadas pela Secretaria Estadual da Cultura; 
Avaliação executiva dos indicadores dos Contratos de Gestão das OSs; Modelo de Sumário Executivo 
para acompanhamento das Organizações Sociais da Secretaria de Cultura pela Comissão de 
Avaliação.  
 

Projeto Custos - Participar dos Projetos de Sistema de Informação de Custos junto com a Secretaria 
da Fazenda, e do Projeto de Orçamento por Resultados na Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional. Foram realizadas reuniões técnicas para definir a forma de atuação e 
colaboração da SGP nos projetos, em atenção à solicitação do FMI (Fundo Monetário Internacional).  
 

Projeto Faculdades de Medicina - diagnosticar os principais problemas organizacionais e elaborar 
possíveis alternativas para a equalização dos problemas. Conclusão do diagnóstico institucional e 
apresentação de alternativas para a Coordenadoria de Ensino Superior.  
 

Projeto de Valorização das Ouvidorias - analisar a política de Ouvidorias e desenvolver projeto de 
melhorias por meio das seguintes diretrizes: (1) Rever a política de Ouvidorias: funções, atribuições, 
estrutura e modelo; (2) Repensar e planejar as Ouvidorias como instrumento de tríplice função: de 
melhoria da gestão, de defesa de direitos e democratização do Estado. Benchmarking, estudo da 
literatura e da legislação sobre ouvidorias; elaboração de documentos de planejamento do projeto; 
análise de trabalhos anteriores sobre as ouvidorias públicas paulistas; estudo das Melhores Práticas, 
com visitas técnicas a ouvidorias municipais selecionadas e entrevistas com pessoas ligadas ao 
histórico das ouvidorias no Estado; elaboração de roteiro de entrevistas e formulário de coleta; 
aplicação das entrevistas a ouvidorias selecionadas (41); elaboração de questionário e envio de 
questionário a todas as ouvidorias do Estado (175); relatório final, contendo revisão teórica, estudo da 
legislação, análise das melhores práticas, diagnóstico e propostas de melhorias.  
 

Projeto PPA Estadual - Apoio, em conjunto com os técnicos da Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional, representantes da Secretaria de Estado e os APOFPs, à elaboração do 
PPA 2012-2015, em especial na etapa de definição dos indicadores. Apoio à formulação de programas 
e ações e proposição de indicadores e metas para os seguintes órgãos públicos: Defensoria Pública; 
Secretaria da Cultura; Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; Secretaria de Desenvolvimento 
Social; Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho; Secretaria do Meio Ambiente; Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência; Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades 
(Sutaco).  
 

Projeto PPA SGP - Dar suporte técnico e operacional aos órgãos pertencentes à SGP, na elaboração 
dos programas estratégicos. Finalidade: introduzir indicadores finalísticos no Plano Plurianual da Pasta. 
Desenvolvimento de carteira de indicadores de impacto, muitos dos quais foram utilizados no PPA SGP 
2012-2015. Compilação de indicadores que está disponível para consultas futuras.  
 

Projeto Rede de Inteligência - Portal Web para promoção da gestão do conhecimento dos trabalhos 
desenvolvidos pelos EPPs. - Facilitar e aprimorar a comunicação e a troca de conhecimentos e 
experiências (ambiente de integração).  
 

Projeto Sutaco - Revisão da estrutura organizacional, identificação de processos de trabalho e 
elaboração de proposta de adequação do quadro de pessoal. - Árvore de macro-processos e 
processos. - Desenho do novo organograma. - Quadro de pessoal revisado. - Elaboração de proposta 
de reestruturação organizacional.  
 

Projeto em redesenho 
 

Projeto Delegacias - estudo para subsidiar melhorias na gestão das delegacias da polícia civil no 
Estado de São Paulo e orientação para o cidadão. Levantamento do estado da arte (bibliografia, 
benchmarking, relatórios e legislação); e detecção de principais problemas relacionados à área.  
 
Células Temáticas – trabalhos desenvolvidos foram: 
 
 

Célula de Bonificação por Resultados-BR - Serviço de apoio conforme Decreto 56.125/2010. 
Elaboração de estudos comparativos da BR tendo em vista a Gestão para Resultados. Execução de 
projeto de melhorias do processo (fluxo, procedimentos) ligado à BR. Elaboração de notas técnicas e 
pareceres nos diversos órgãos que adotam a política de BR e PLR. Elaboração de proposta de manual. 
Parceria: SEFAZ, SPDR e Casa Civil. Objetivo: sanar problemas conceituais e estabelecer um fluxo 
otimizado para a tramitação das BRs. 
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Célula de Comunicação Integrada - Promover a compreensão de ferramentas de Comunicação 
Integrada para gestão; auxiliar a coordenação e as ações de comunicação integrada. - Organizar a troca 
de experiências (encontro mensal dos Especialistas em Políticas Públicas, para apresentação dos 
projetos e atividades desenvolvidas); elaboração de notas e/ou sugestão de pautas sobre a atuação dos 
EPPs para o boletim mensal da SGP (em elaboração pela assessoria de imprensa); divulgar as 
inscrições na sétima edição do Prêmio Mario Covas (PMC) para servidores estaduais: 
 
 

- Produção de site, localização de arquivos digitais das edições anteriores, edição de textos, produção 
de layout, envio do email por rede executiva e redes de organizações, publicação de banner nos sites 
de organizações estaduais, produção e publicação de anúncio nos Diários Oficiais dos três poderes. 

 
- força-tarefa para registro dos premiados na sexta edição do PMC:  
 
 

- Oficina de entrevista, coordenação do cronograma de entrevistas, acompanhamento de entrevistas e 
fotos, oficina de produção de textos, edição de textos e fotos, publicação; colaboração com equipe do 
Projeto PMC 8ª edição. 

 
Célula de Contratualização de Resultados – Elaboração:  - Estudos sobre a viabilidade de implantação 
de uma política estadual de contratualização de resultados. - notas técnicas e apoio ao Grupo Técnico, 
criado pelo CQGP (Resolução CC nº 70/2011). Objetivo:  promoção de estudos e apresentação de 
propostas visando à Reestruturação do IAMSPE.  Participação: Grupo Técnico, criado pelo CQGP 
(Resolução CC nº 70, de 26 de setembro de 2011).  
 

Célula de Políticas de Atendimento ao Cidadão - Análise situacional sobre o contexto da Política de 
Atendimento ao Cidadão no Estado de São Paulo, com foco nas orientações legais e princípios 
norteadores da ação governamental e das estruturas operacionais e de decisão encarregadas da 
formulação e execução da política. Atualização do levantamento do marco legal; consolidação das leis 
em documento único; construção do mapa estratégico da Política de Atendimento ao Cidadão no Estado. 
 

Célula de Gestão de Pessoas e Recursos Humanos - Produção de estudos técnicos para tomada de 
decisões referente aos projetos de revalorização salarial. - Sistematização de estudos referentes à 
gestão de recursos humanos na área pública. - Produção de estudos técnicos e pareceres para tomada 
de decisão.  
 

Célula de Gestão do Conhecimento e Inovação - Dotar a SGP de elementos para difundir 
conhecimento e fomentar inovações em políticas públicas. - Revisão bibliográfica, apresentação de 
propostas e monitoramento da ferramenta de comunicação e gestão do conhecimento dos projetos e 
células.  
 

Célula de Gestão do Conhecimento no Detran - Compilação de produtos desenvolvidos em razão do 
Projeto Reestruturação do Detran e desenvolvimento de propostas para sistematização e memória do 
conhecimento gerado a partir do Projeto (as propostas estão em análise).  
 

Célula de Gestão e Elaboração de Projetos - Estruturação das demandas das Secretarias de Estado 
perante SGP; mapeamento de metodologias e ferramentas para a gestão dos projetos. Modelos de 
planejamento, acompanhamento e coordenação das células: arranjo de coordenação, plano de trabalho, 
atas etc. Aprimoramento e adequação do Termo de Parceria (Termo de Cooperação); Questionário de 
Mapeamento de Projetos da UDEMO/SGP; Síntese crítica e apresentações sobre ferramentas e 
metodologias de gestão e elaboração de projetos (PMBOK, PES, Gantter, Scrum e 2plan); Pesquisa 
sobre linhas de financiamento para Escritórios de Projetos (setor público) no Estado de São Paulo 
(Nossa Caixa); Levantamento de informações básicas sobre experiências de Escritório de Projetos no 
setor público brasileiro (SEFAZ-SP, MG, ES, PE). 
 

Célula de Gestão Estratégica de Compras - Assistência ao Grupo de Apoio Técnico à Inovação, em 
atividades relativas ao Pregão Eletrônico e Caderno de Serviços Terceirizados.  Participação:  Programa 
Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis (promoção da articulação dos órgãos de governo 
quanto à adoção de estratégias que possibilitem o uso do poder de compra do Estado para contribuir 
com o processo de transformação do atual padrão de produção e consumo em sustentável). Elaboração: 
- estudos e pareceres técnicos sobre o tema; - relatórios de gestão de contratações sustentáveis.  
 

Célula de Modernização Administrativa - Produção e gestão de conhecimento sobre o tema; apoio ao 
Gabinete e às demais células e projetos. Apoio ao GCTI – Grupo Central de Transportes Internos - no 
levantamento e informatização dos processos de locação e aquisição de veículos; leitura e análise da 
proposta de mudança organizacional do IAMSPE – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual; apoio na articulação de iniciativas de mudança envolvendo órgãos da Secretaria da Gestão 
(Cadterc – GCTI; e DPME-IAMSPE).  
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Célula de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas - Atividades estão organizadas em duas 
frentes de ação: 1) Elaboração de modelos de monitoramento e avaliação para aplicação em políticas 
públicas; 2) análise contábil-patrimonial de organizações sem fins lucrativos. Produção de conhecimento 
e modelos preliminares de metodologias de monitoramento e avaliação de políticas públicas; proposta de 
integração de indicadores contábeis e financeiros por meio da metodologia multicritério de apoio à 
decisão construtivista (MCDA-C).  
 
Célula de Pesquisa, Análise e Produção de Indicadores - Prover os projetos da SGP de um acervo de 
indicadores pertinente às áreas comuns das diversas organizações do Estado. Compilação de 
indicadores de gestão nas áreas: Compras e Contratos; Estrutura Organizacional; Gestão do 
Conhecimento; Ouvidoria; Orçamento e Finanças; Recursos Humanos; Tecnologia da Informação.  
 
Célula de Planejamento e Tecnologias de Gestão - Elaboração de estudos de metodologias e 
instrumentos de gestão; apoio metodológico às demais células e projetos e elaboração de estudos sobre 
regionalização e organização da administração estadual.  - Apoio ao Projeto da Casa Civil: elaboração 
de estudos acerca do FUNDESVAR (Fundo de Desenvolvimento do Vale do Ribeira) e compartilhamento 
de documentos de trabalho da EMPLASA para suporte à elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Paulo; elaboração de formulário do Plano de Ação SGP-2012; estudos sobre 
o método EAP - Estrutura Analítica de Projetos; apoio metodológico ao Escritório de Projetos – SGP.  
 
Célula de Tecnologia e Sistemas de Comunicação e Informação - Apoiar a SGP em questões que 
envolvam tecnologia da informação.  - Avaliar e propor políticas públicas desenvolvidas pela instituição 
sob o ponto da tecnologia da informação.  - Implantação e acompanhamento da plataforma Teamlab. -  
Auxílio contínuo à equipe de produção do Banco de Talentos e aos projetos e atividades da SGP.  
 
Célula de Transparência e Controle Social - Produção de diagnóstico dos instrumentos de geração de 
transparência, participação e controle social em São Paulo, e identificação, avaliação e proposição de 
melhorias para as estratégias de promoção da transparência e accountability no governo do Estado. - 
Construção de banco de dados sobre órgãos colegiados estaduais (Conselhos, Comissões e Comitês). -  
Levantamento bibliográfico de textos sobre participação, controle social e transparência. 
 

 
 

5. Desburocratização, Transparência e Controle de Gastos 
 

 

Melhoria do Gasto Público - Concorrência em andamento para contratação de consultoria 
especializada com vistas ao desenvolvimento de um projeto de implantação de metodologias e práticas 
levando-se em consideração a construção do modelo de gestão para melhoria do gasto público do 
Estado de São Paulo. Objetivo: - redução de despesas com custeio (envolvendo o monitoramento de 
resultados, sob o aspecto do custo/benefício das aquisições com materiais e serviços). - definição de 
modelos de gestão de suprimentos. - Instituição de um Guardião da Economia em cada Secretaria de 
Estado. Iniciou em 2011, à estruturação de um Grupo de Trabalho para desenvolvimento das atividades.  
 
Melhoria da Gestão das Organizações Sociais da Saúde - Elaboração de termo de referência para 
contratação de consultoria para realização de diagnóstico e sugestão de melhores práticas para 
qualificação, contratação, monitoramento e avaliação de OSs na área da saúde (análise de contratos de 
gestão e serviços prestados; terceirização em atividades-meio das organizações sociais e custos de 
suprimentos; informações econômico-financeiras e gerenciais dos contratos de gestão; terceirização em 
atividades-fim das organizações sociais e contratação de recursos humanos; nível de transparência das 
organizações sociais e das informações dos serviços sob contrato de gestão). Parceria: Secretaria 
Estadual de Saúde. Foi estruturado um Grupo de Trabalho intersecretarial para implementação das 
ações do programa. 
 
Programa Estadual de Desburocratização do Estado - Decreto nº 55.660/2010, foi concebido e 
instituído junto à Secretaria de Gestão Pública o Sistema Integrado de Licenciamento – SIL - e criado o 
Certificado de Licenciamento Integrado - CLI. Objetivo: - permitir o licenciamento das atividades das 
empresas, reunindo virtualmente órgãos das instâncias Federais, Estaduais e Municipais que atuam no 
processo. Foi promovida a articulação com 05 municípios pilotos, envolvidos na implantação do Portal 
(Santos, São Caetano do Sul, Piracicaba, São Paulo e São José dos Campos). Atividades realizadas: 
Central de Atendimento para o Portal Poupatempo do Empreendedor estruturada e hospedagem do sítio 
do Sistema Integrado de Licenciamento – SIL sendo executada pela Prodesp. 
 

 
 

 



 88

Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação – UTIC 
 
Suporte técnico - UTIC prestou suporte técnico a projetos desenvolvidos por outras 
Coordenadorias da Secretaria de Gestão Pública e outras Secretarias e Órgãos do Estado que 
fazem uso de Tecnologia da Informação, dos quais se destacaram:   
 

- Suporte: - UCRH na contratação de serviços de TIC: manutenção e operação dos projetos de Business 
Inteligence – BI Absenteísmo, BI SICAD, BI Sistema de Gestão do Conteúdo do BI Absenteísmo, BI 
Despesa de Pessoal (PWU) e BI Cadastro de Cargos.  
- Poupatempo na contratação de serviços de TIC: implantação da ferramenta BAM – Business Activity 
Monitoring.  
- Programa Banda Larga Popular – Objetivo: promover a inclusão digital no Estado de São Paulo e 
alteração no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS.  
- Projeto de Reestruturação do Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME, que pretende 
redesenhar os processos existentes e a estrutura do Departamento visando atender efetivamente às 
demandas por perícias médico-administrativas no Estado. 
 
Gestão de Tecnologias da Informação - responsável pela gestão dos serviços prestados pela 
Prodesp relacionados a servidores de processamento de dados dos sistemas corporativos de 
Governo; gestão da Internet do Governo; gestão dos links da Rede Intragov e gestão e 
segurança da informação do ambiente Internet. As principais atividades desenvolvidas foram: 
 

- Hospedagem de 110 Servidores de Processamento no Datacenter Prodesp.  
- Correio Eletrônico Executivo do Estado com 19.666 usuários. 
- Serviços de Administração Central e Local da Rede Executiva do Sistema Estratégico de Informações 
do Governo. 
- Manutenção de registros dos 2.164 endereços/domínios governamentais "sp.gov.br". 
- Gestão da Rede IP Multisserviços – Intragov com 14.921 pontos de acesso. 
- Segurança da Informação do Correio Eletrônico do Governo e da Rede com média mensal de 10 
milhões de mensagens trocadas pelos usuários e 5.000 ocorrências identificadas e barradas pelos 
diversos dispositivos de segurança.  
 
Desenvolvimento e Sustentação de Soluções - UTIC é responsável pela manutenção de 
sistemas, sítios corporativos e ações que visam à melhoria da gestão e controle do Estado. 
Seus principais trabalhos em 2011 foram:  
 

- Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas e Sítios do STIC, tais como Portal e Sistema de 
Convênios, Portal do Gestor Público e Gestores de Convênios. 
- Cadastro de Municípios, Solução de Gestão de Documentos e Protocolo Único do Estado – “SPdoc”. 
Portal e Cadastro de Pregões, Contratos de Serviços Terceirizados. 
- Guia de Informações sobre Serviços Públicos. 
- Manifestação Prévia para Realização de Despesas. 
Sistema: Ouvidorias. Acompanhamento de Pregão Presencial. Sanções Administrativas. 
SIGEF – Sistema Integrado de Gestão de Frotas. SGMC – Sistema de Gestão da Manifestação do 
Cidadão. 
Relógio da Economia. 
Guia de Informações sobre Serviços Públicos Prestados pelo DETRAN. 
Portal: Municípios. Pesquisador.SP. 
Sistema de Ouvidoria: Botucatu e Fernandópolis. 
Portal de Compras Corporativas. 
Programa Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação - PSTIC. 
 
Acessa SP - coordenação e gestão de contratos de terceiros para manutenção dos postos. O 
programa completou 11 anos de existência em 2011.  
 

Usuários cadastrados: 2,2 milhões. Atendimentos: 58 milhões. Postos: 336 modernizados. Instalação: 
1.288 computadores.  
 
Poupatempo - responsável pela gestão: - contratos e convênios entre a SGP e a Prodesp 
relativas ao Programa Poupatempo.  - convênios entre o Governo do Estado de São Paulo e as 
diversas Secretarias, órgãos e empresas que fazem parte do Programa. A formalização dos 
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Convênios/Termos de Cooperação possibilita que empresas, órgãos e Secretarias Estaduais 
possam prestar seus serviços nas dependências dos Postos Poupatempo. Em 2011 foram: 
 
Abertos: 51 novos processos. Total: 450 manifestações da UTIC. 
 
São Paulo Digital / Municípios Digitais – em 2011 foram realizados: 
 
- Acompanhamento dos processos referentes -  Convênio das Prefeituras:  Tapiratiba, São João da Boa 
Vista, Iacanga e Parapuã. - Protocolos de Intenções das Prefeituras: Pirassununga, Guararapes, 
Botucatu e Tabatinga. 
 
Atas de Registros de Preços – ARP – prestação de serviços de telefonia móvel foram 
renovadas e utilizadas por mais 56 Órgãos/Secretarias. 
 
Melhoria do ambiente computacional - UTIC tem apoiado a Secretaria de Gestão Pública na 
melhoria do ambiente computacional, disponibilizando monitores de alta resolução, notebooks 
e computadores para uso corporativo. Mantém um contrato com a Prodesp para suporte a 
usuários da Secretaria, tais como serviços de infraestrutura, instalação de Hardware, instalação 
de Software, montagem ou desmontagem de equipamentos, suporte ao notes, impressão, 
Internet, microcomputadores, rede local e software. 
 
Pareceres concedidos - analisou e deu parecer a aproximadamente 1.000 consultas em 
2011, respondendo a todos os casos via e-mail, processo ou ofício, conforme necessidade dos 
interessados. 
 
Eventos realizados - a UTIC realizou 4 encontros de integração de TIC em 2011, com várias 
palestras técnicas na Coordenação do Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - GETIC. 
 
Participações em Grupos de Trabalho - Coordenação do Sistema de Teleaudiências 
Criminais, Secretaria Executiva da ABEP, Grupo de Trabalho do Sistema de Recursos 
Humanos e Folha de Pagamento, Estudo sobre Encaminhamento de Resíduos Sólidos de 
Eletroeletrônicos (REEE). 
 
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN foi transferido da Secretaria de Segurança 
Pública para a Secretaria de Gestão Pública pelo Decreto nº 56.843, de 17 de março de 2011. 
Vem passando por processo de reestruturação e modernização administrativa.   
 
Objetivo: - Adoção de um novo modelo de gestão, baseado nos padrões de excelência do programa 
Poupatempo.  - Melhoria do atendimento aos cidadãos paulistas. 
 
As principais medidas adotadas em 2011 foram:  
 
 

Implantação de 5 unidades piloto do Detran SP: Aparecida, Americana, São Bernardo do Campo e 
Capital (Interlagos e Aricanduva). - Mudanças na estrutura física, no mobiliário e nos equipamentos. – 
Capacitação dos funcionários. - Ingresso de mão de obra terceirizada para atendimento e orientação de 
serviços aos cidadãos. 
 
Novo portal Detran.SP: Informações para os cidadãos e parceiros do Detran.SP (CFCs, médicos, 
psicólogos, despachantes). 
 
Serviços eletrônicos: - desburocratização e virtualização dos processos referentes à emissão de 2ª via 
da CNH, da CNH definitiva e da Permissão Internacional para Dirigir (PID). - melhoria do formato de 
consulta de serviços como pontuação e extrato de veículos.  

 
 

Benefício: mais de 22 mil pessoas receberam sua CNH sem sair de casa. - Menos atendimentos 
presenciais, menos filas e menor necessidade de estrutura e pessoal nas unidades de atendimento 
(Ciretrans e postos do Poupatempo). 
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Serviços do Detran.SP no Poupatempo: ampliação de serviços do Detran.SP disponibilizados nos 
postos Poupatempo, como o pré-cadastro da CNH, adição, mudança de categoria e reabilitação.  
 

Serviços pelas 23 unidades do Poupatempo: São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Bauru, 
Botucatu, Piracicaba, Caraguatatuba, São José dos Campos, Taubaté, Tatuí, Presidente Prudente, 
Araçatuba, Marília, Rio Claro, Santos, Araraquara, Jundiaí, Osasco, Franca e São Carlos. 

 
Disque Detran.SP para os cidadãos e para os parceiros: implantação de central telefônica que atende 
a todo o Estado, oferecendo informações sobre os serviços prestados e sobre as unidades de 
atendimento aos cidadãos e para suporte técnico aos parceiros do programa.  
 
Ouvidoria Detran.SP e Fale Conosco: criação de um canal que recebe denúncias, críticas e elogios do 
cidadão (de forma presencial, por telefone e e-mail). 
 
Gestão de conhecimento: transformação das informações referentes à forma de realização dos 
serviços do Detran.SP e ao funcionamento dos sistemas em material tangível e didático, utilizado para 
capacitação de parceiros e funcionários. 
 
Capacitação de parceiros: capacitação gratuita para mais de 8 mil parceiros envolvidos no processo de 
habilitação de condutores, como instrutores e diretores de ensino dos Centros de Formação de 
Condutores (CFCs), médicos e psicólogos. 
 
Cadernos de Serviços: padronização das exigências e procedimentos de execução de serviços de 
trânsito para todo o Estado, publicados em portaria da entidade.  
 
Mais segurança no trânsito: aumento do número de condutores notificados mensalmente para 
processo de suspensão do direito de dirigir, ocasionado por má conduta. 
 
Mais segurança para o cidadão: ampliação do monitoramento virtual dos terceiros que prestam 
serviços de trânsito.  
 
Revisão das provas teóricas: redefinição do banco de questões, formato de aplicação e das provas 
práticas, e perfil dos avaliadores para as unidades piloto.  
 
Educação para o Trânsito: implantação, em caráter experimental, do projeto “Se essa rua fosse minha”, 
destinado a crianças e adolescentes.  
 

Objetivo: promover a educação para o trânsito em escolas municipais do Estado.  Capacitação: 6.000 
pessoas.  

 
Otimização no uso dos recursos públicos: renegociação de contratos. 
 

Economia: 1) R$ 9 milhões. Redução: a)5% no contrato de prestação de serviços de emplacamento, 
lacração ou relacração de veículos (empresas de placas); b)1,5% no contrato com empresa que 
imprime CNHs e coleta biometria. c)15% no contrato com Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
Correio. 
2) R$ 10 milhões em licitações públicas para aquisição de mobiliário e prestação de serviços de 
obras, informática, comunicação, limpeza e vigilância.  

 
 

II. Entidades Vinculadas 
 
 
1. Instituto de Assistência Médica do Servidor Público – IAMSPE 
 
IAMSPE é uma Autarquia autônoma, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e 
patrimônio próprio, que presta assistência médica e hospitalar aos servidores públicos e seus 
beneficiários.  
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Atuação:- promoção e prevenção da saúde, garantindo acesso a uma ampla rede de serviços de saúde 
própria e contratada. - promoção do ensino e desenvolvimento de pesquisa de profissionais da área da 
saúde.  

 
Em 2011, suas principais realizações foram: 
 
Hospital Amigo do Idoso na América Latina - Início do processo de reconhecimento pela 
OMS - realização do Congresso Internacional do Iamspe “A Saúde do Idoso”. Participação:  
mais de 500 médicos. Conferencistas internacionais de países como Estados Unidos, Canadá 
e França. 
 
Revisão e atualização da legislação do órgão - novas regras foram elaboradas e aprovadas 
para que o IAMSPE se torne uma Autarquia com capacidade para enfrentar uma eventual 
perda da compulsoriedade da contribuição paga pelo servidor. 
 
Ampliação da oferta de serviços – população cadastrada de 1,34 milhões de usuários, a rede 
credenciada do IAMSPE realizou em 2011: 
 
Contratos: 1.081. Exames: 9,2 milhões. Consultas: 2,9 milhões. Internações: 80.253.  
Despesas: R$ 211,7 milhões no pagamento de serviços prestados por mais de 130 hospitais, 
laboratórios e 2.600 médicos credenciados. 
Concursos: contratação de médicos e profissionais da saúde. 
 
Participação no Programa SP Educação com Saúde – Objetivo: atender mais de 68 mil 
professores. A partir da elaboração do perfil da saúde dos servidores, serão implantados 
programas de prevenção e promoção da saúde visando à redução da exposição dos fatores de 
risco ou agravamento de doenças no ambiente de trabalho. 
 
Suporte à realização de exames admissionais da Secretaria da Educação para 
contratação de novos professores. 
 
Inauguração do novo Acelerador Linear, equipamento de última geração usado no combate 
ao câncer. Valor: R$ 3,6 milhões.  Recursos: IAMSPE. 
 
Implantação do sistema de SMS para agendamento e alteração de consultas, exames e 
internações no HSPE com foco na redução do absenteísmo.  Mensagens por mês: 150 mil.  
 
Início do programa de entrega de medicamentos em domicílio para pacientes crônicos - 
Atendimento: 1.000 pacientes. 
 
Realização de campanhas de promoção e prevenção à saúde com enfoque em diabetes, 
rim, hepatite, mama e próstata. Beneficiados: 85 mil servidores no Estado. Desenvolvimento de 
tratamentos diferenciados para doenças como incontinência urinária. 
 
Ampliação do Programa de Gerenciamento de Pacientes Crônicos - oferece atendimento 
personalizado. 
 
Atendimento: 16 mil portadores de doenças como hipertensão e diabetes no Interior. Resultado: 74% dos 
casos a doença está controlada. 

 
Digitalização de prontuários médicos. Mais de 20 milhões de páginas foram digitalizadas, o 
que corresponde a cerca de 80% dos prontuários da instituição. 
 
Programa de Pós-Graduação (Mestrado em Ciências da Saúde) – obteve nota 4 junto à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e liberação do acesso 
do Portal Capes para todos os funcionários e/ou alunos do IAMSPE. 
 
Otimização no uso dos recursos públicos: revisão de contratos 
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- Economia prevista: 1)R$ 7.067 milhões mediante negociação de valores e redução dos reajustes de 
serviços contínuos. 2) R$ 2,019 milhões com compra de materiais e medicamentos. 3) redução de 
12,65% no valor médio da cirurgia feita com órteses, próteses ou material especial, sem prejuízo da 
qualidade dos produtos adquiridos. 
 
- Economia no contrato de energia elétrica e adoção de medidas que reduzem o consumo (como menor 
número de elevadores em uso após expediente e troca de equipamentos de ar condicionado, instalação 
de torneiras de pressão e ajuste de válvulas de descarga). 
 
- Elaboração de projeto para contratação de novo PABX em substituição às linhas diretas por ramais. 
Economia prevista: R$ 827 mil por ano. 
 
 - Instalação de pólo de videoconferência (TecReg) reduz gastos com deslocamentos de servidores para 
reuniões e treinamentos. 
 
- Programa Telemedicina oferece atendimento personalizado a mais de 900 pacientes portadores de 
diabete.  Redução: 70% o número de internações entre os pacientes tratados, diminuindo custos de 
tratamento. 
 
 
2. Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP 

 
As principais atividades desenvolvidas pela FUNDAP no ano de 2011 estão a seguir 
apresentadas, classificadas em Projetos de Qualificação Profissional, Projetos de Consultoria, 
Programas e Estudos, Produção e Disseminação de Informações. 
 

1. Projetos de Qualificação Profissional  
 
 

PDG Educação - Programa de Desenvolvimento Gerencial para Servidores da Secretaria de Estado da 
Educação integrado por módulos destinados aos públicos:  
 

1) Secretários de Escola ingressantes – 2.376 e 3.200 em exercício de função antes do início do 
programa; 2) Agentes de Organização Escolar – 24.000 agentes; 3) Gestores de Contratos – 395 
gestores; 4) Desenvolvimento Gerencial – 11.369 gestores. Total: 13 cursos e 1.110 horas. 
Participantes: 41.340. 

 
Supervisores e Tutores para Mediação Pedagógica nos Cursos EaD da Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo . Conclusão: 120 tutores e supervisores. 
 

Capacitação para uso do sistema e-CNHsp para parceiros do DETRAN –parceiros terceirizados e 
oficiais administrativos que atuam em postos do Detran. Finalidade: novo sistema de emissão de 
carteiras de motoristas – e-CNHsp. Capacitação: 12.191 profissionais, entre diretores de CFC, A e B, 
instrutores A e B, médicos, psicólogos, atendentes terceirizados e oficiais administrativos. 
 

Implantação de Postos Piloto no DETRAN – assessoria na implantação de novo modelo de gestão em 
5 postos pilotos e 21 unidades do Detran. 
 

Curso de Especialização em Gestão Pública em Saúde – 300 gestores municipais e estaduais foram 
capacitados. Carga horária: 360 hs, por meio de atividades em ambientes de videoconferências, sala de 
aula e ambiente virtual de aprendizagem. 
 

PDG Fundação Casa – 440 gestores de vários níveis hierárquicos certificados da área técnica e área 
administrativa. Duração: 18 meses, em 15 turmas. Carga horária:  92 horas. 
 

Curso de Legislação em Recursos Humanos EaD –Secretaria de Gestão Pública – servidores que 
atuam na área de Gestão de Recursos Humanos do Estado de São Paulo. Finalidade: conhecimento e 
aplicação da Legislação de Recursos Humanos e disponibilização, para consultas virtuais. A ferramenta 
de trabalho contém legislação, processos e rotinas pertinentes à área. Benefício: facilita o acesso às 
informações e promove a melhoria na execução dos trabalhos. Total: 999 inscrições. 
 

Programa de Atualização de Servidores do Instituto de Assistência Médica do Servidor Público 
Estadual – IAMSPE – Capacitação: 120 servidores das funções de gerenciamento. 840 servidores das 
áreas fim do IAMSPE – enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Período: setembro a 
dezembro de 2011. 
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Curso a distância “A Conquista da Cidadania LGBT: A Política da Diversidade Sexual no Estado 
de São Paulo” – Objetivo: sensibilizar agentes públicos para enfrentar a discriminação e violência em 
razão da orientação sexual e identidade de gênero.  Realização: curso a distância com carga horária de 
30 horas para 2.200 servidores públicos estaduais e municipais do Estado de São Paulo. 
 
Curso de Formação para Servidores da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 
de São Paulo – ARSESP – duração de 200 horas para 160 participantes, sendo 120 ingressantes por 
concurso público e 40 servidores em exercício. 
 
Curso de Gestão de Suprimentos – 60 dirigentes e assistentes responsáveis pelo processo de 
compras das Secretarias da Fazenda, Gestão Pública e Planejamento e Desenvolvimento Regional. 
 
Cursos de Atendimento ao Cidadão – Capacitação: 25 servidores da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo; 25 servidores da Coordenadoria de Assistência Social (Coseas) da 
Universidade de São Paulo e 50 funcionários da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de 
São Paulo (CETESB). 
 
Capacitação na Área de Compras – Formação: Pregoeiros, Preços, Registro de Preços e Contratos 
Administrativos. 
 
2. Projetos de Consultoria Organizacional e Assessoria Técnica em Gestão 
 
Assessoria para Implementação de Processo de Gestão Estratégica no Centro Paula Souza – 
continuidade e término da assessoria iniciada em 2009. 
 
Estrutura Organizacional da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - revisão da estrutura 
organizacional, processos de trabalho e projetos estratégicos com a participação dos agentes das 
unidades organizacionais.  
 
Desenvolvimento de Planejamento Estratégico de TI para o Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo – assessoria teve início em 2010 e foi concluída em 2011. 
 
Desenvolvimento do Modelo de Contratualização com Organizações Sociais para a Secretaria dos 
Direitos da Pessoa Deficiente – foi desenhado o modelo de gestão de serviços públicos por intermédio 
de Organizações Sociais. 
 
Gestão de Portfólio de Projetos na Coordenadoria da Administração Tributária da Secretaria da 
Fazenda do Estrado de São Paulo (CAT) - levantamento e avaliação da situação atual da gestão de 
projetos e definição de um plano de  sua implementação no âmbito da Coordenadoria.  
 
Desenho da estrutura organizacional e planejamento do Quadro de Pessoal da Secretaria dos 
Direitos da Pessoa Deficiente - proposta de estrutura administrativa, e realizados estudos para 
quantificar a necessidade de recursos humanos para que a Secretaria possa executar as atividades. 
  
Elaboração da Política de Atendimento na SEFAZ – proposta de constituição e participação do 
processo de seleção de grupo de trabalho para elaborar as diretrizes e procedimentos para a Política de 
Atendimento e Plano de trabalho de cada projeto da nova área de atendimento da SEFAZ. 
 
Desenvolvimento e Implantação do Planejamento Estratégico da ARSESP – em elaboração do 
mapa estratégico e da cadeia de resultados atual e esperada. Na segunda linha de trabalho, foi 
desenhada a árvore de macroprocessos. A FUNDAP está em processo de análise da Presença, 
Relacionamento e Governança da ARSESP em Mídias Sociais, para subsidiar a atuação nas redes. 
 
Estrutura Organizacional da Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco) 
– projeto concluído tendo como produtos: árvore de processos, desenho de novo organograma do órgão, 
minuta de novo Regulamento Interno e quadro de pessoal revisto e adequado à nova estrutura proposta. 
 
Desenvolvimento de Programa de Certificação Profissional para o Conselho Regional de 
Administração de São Paulo (CRA-SP) – o projeto foi concluído e o modelo de certificação deverá ser 
implantado pelo órgão. 
 
Política de Gestão de Pessoas para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – foi realizado 
diagnóstico e análise das atuais práticas de gestão de pessoas do órgão. 
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) - avaliação e 
aperfeiçoamento do Plano de Cargos e Salários da Companhia. 
 
Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo (IMESC) – apoiar o aprimoramento da 
gestão do IMESC por meio da gestão orientada por resultados. Realização das atividades: elaboração de 
plano estratégico; identificação e redesenho de processos chave; e elaboração de plano de projetos 
estratégicos e painel de controle para acompanhamento dos projetos. 
 
Cartilha sobre o processo de Planejamento e Orçamento Público - Confederação Nacional dos 
Servidores Público (CNSP) - função de orientar sindicatos e associações de servidores sobre o tema. 
 
Avaliação dos Sistemas Municipalizados de Educação Fundamental no Estado de São Paulo - 
assessorar a Equipe de Municipalização da Secretaria de Educação (SEE) na avaliação dos Sistemas 
Municipalizados de Ensino Fundamental no Estado de São Paulo, durante os anos letivos de 2012, 2013 
e 2014, prevendo alcançar a totalidade dos municípios paulistas com rede escolar própria ou conveniada 
com a SEE. O processo avaliativo deverá abarcar em torno de 200 municípios por ano. A escolha e a 
distribuição dos municípios para avaliação em cada período deverá atender critérios técnicos e logísticos 
fixados em 2011 pelas equipes da SEE e da Fundap. 
 
Implantação de Modelo de Gestão Empresarial na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) – destaque para dois pontos do projeto com efeitos positivos para a Administração Pública 
Paulista e para os cidadãos: (1) concepção, desenvolvimento e implantação de uma sistemática 
operacional de apuração de custos, com base no Modelo ABC (Activity Based Costing); e (2) assessoria 
na elaboração de um Contrato de Gestão da CPTM com o governo do Estado de São Paulo. Resultado 
esperado: melhorar as condições de transparência, accountability e de gestão empresarial da CPTM. 
Benefício: aumentar a eficiência e eficácia dos serviços de transporte público de passageiros sobre 
trilhos na Região Metropolitana de São Paulo. 
 
Estruturação da Escola de Formação de Professores da Secretaria Estadual da Educação - apoio à 
Implantação da Nova Estrutura Organizacional na Secretaria Estadual de Educação. 
 
Estrutura Organizacional do Quadro de Pessoal do Fundo de Solidariedade e de Desenvolvimento 
Social e Cultural do Estado de São Paulo (FUSSESP) – reestruturação organizacional do Fundo, 
garantindo a qualidade dos serviços prestados à sociedade. 
 
Mapas de Contexto Organizacional para a Secretaria Estadual da Educação – fornecer diagnóstico 
da situação atual da Secretaria, retratando seus recursos e facilitando o estabelecimento de prioridades 
que orientam e define a atuação dos gestores no âmbito de tecnologia da informação, gestão de pessoas 
e gestão de fluxos de procedimentos operacionais. 
 
Desenvolvimento de Plano de Carreiras na Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
– regulamentação, seleção e julgamento de projetos de modernização da gestão. 
 
Nova estrutura organizacional na Secretaria Estadual de Educação - implantação da segunda fase 
criando condições para gerir por resultados com foco no desempenho do aluno. 
 
Supervisão de Proteção Escolar e Cidadania para incremento da Gestão Regional – consultoria e 
assessoria para a implementação de modelo desenvolvido e testado de forma piloto em 2011. 
 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia na Concepção e Execução dos 
Programas Via Rápida Emprego e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Mundo do Trabalho – 
desenvolvimento de atividades para a realização, acompanhamento e avaliação dos projetos, com 
destaque para a produção de material para o EJA. 
 
Gestão do Patrimônio Imobiliário – assessoramento técnico ao Conselho do Patrimônio Imobiliário e à 
Secretaria Técnica. 
 
Hospital Universitário (HU) - diagnóstico organizacional do hospital da Universidade de São Paulo – 
Módulo I. 
 
Emergências Sanitárias - fortalecimento da capacidade de detecção e resposta a emergência sanitária 
do Município de São Paulo – Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. 
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Avaliação dos Serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMAS) – projeto desenvolvido para a 
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. 
 
Programa Jovem Cidadão – assessoria à Coordenadoria de Políticas de Emprego e Renda da 
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) no desenvolvimento do Programa. 

 
3. Programas  
 
 

Programa de Bolsas de Estágios – administração para as Secretarias e entidades do Estado de São 
Paulo. No ano de 2011 apresentou o seguinte resultado: 
 

Deferidas: 215.941 inscrições para os processos seletivos de estudantes. Classificados: 146.521 
candidatos. Nível superior: 107.603. Educação profissional: 10.731. Nível médio: 28.187. 

 
Capacitação -  beneficiários: Estagiários do Programa Acessa Escola – FDE 
 
Programa TecSaúde - projeto de Formação de Profissionais de Nível Técnico para a área da Saúde do 
Estado de São Paulo. 
 
Programa de Bolsas de Aprimoramento Profissional da Secretaria de Estado da Saúde – 
continuidade; número de bolsas/ano fixo (1.176). 
 
PROTECNO – Programa de Elaboração e Emissão de Parecer Técnica para os Cursos de Educação 
Profissional Técnica – com atividades iniciadas em maio de 2011. Em 2011 foram recebidas 11 
solicitações, sendo 8 para cursos Técnicos em Enfermagem e 3 para cursos Técnico em Radiologia. 
 
4. Projetos, Estudos e Produção e Disseminação de Informações 
 
 

AVALIA SP - No ano 2011 realizou: (I) novos postos do Detran: Interlagos, Americana e Armênia. 
Realização: 1.044 entrevistas presenciais; (II) Elaboração de pesquisa de satisfação de usuários do 
sistema de saúde no estado com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo; (III) pesquisa com 
egressos do Programa Acessa Escola; e (IV) avaliação do curso de legislação de RH à distância. 
 
Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo - execução de Convênio entre o 
Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - e a Fundap, Finalidade: captar, produzir, organizar e 
divulgar dados e informações sobre saúde relativa à Região Metropolitana de São Paulo. 
 
Conjuntura Econômica, PIB Tributável e Arrecadação Tributária do Governo do Estado de São 
Paulo – Coordenadoria de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda – CAT/SEFAZ. 
 
Dicionário da Fundap de Políticas Públicas e Perfil da Administração Pública Paulista. 
 
Debates Fundap - Ciclo de Seminários com um Portal interativo, aberto à contribuição de todos os 
interessados na discussão sobre Políticas Públicas. Seminários realizados em 2011: (I) Políticas 
Públicas: vetores políticos (30 de março); (II) Violência: Estado, Sociedade e Cultura (31 de maio); (III) 
Política cultural: Produção e Acesso (28 de junho); (IV) Crescimento Econômico e Distribuição de Renda 
(9 de setembro); e (V) Gestão Ambiental: economia agrária e preservação ambiental (18 de outubro). 
 
 
3. Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - 
PRODESP 
 
Destacaram-se os seguintes trabalhos desenvolvidos pela PRODESP em 2011: 
 
Atualização da Infraestrutura do Sistema RDO (Registra Digital de Ocorrências) - Polícia 
Civil foi realizada:  
 
- Virtualização da Camada de Aplicação, Web e Banco de Dados: - Atualização do Gerenciador de 
Aplicação WebSphere e do Gerenciador de Banco de dados DB2. Benefício: - transformação do sistema 
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em uma plataforma dinâmica, onde é possível adicionar recursos de TI (CPU, Memória e disco) 
conforme demanda, sem a necessidade de recriação dos ambientes. – redução de custos operacionais. - 
continuidade dos negócios sem a perda de desempenho. As mudanças estabilizaram o aplicativo, 
tornando o tempo de resposta adequado às necessidades da Polícia Civil para o registro de boletins de 
ocorrências. 
 
Novo Portal do Detran - entrou em operação no mês de junho de 2011. 
 
Disponibilidade ao cidadão: Emissão de MILT Renainf, Pesquisa de Gravames, Pesquisa de Resultado 
de Provas, Alteração de Endereço do Condutor, Acompanhamento de Recursos de Multa e  Serviços de 
Veículos. Usuários cadastrados: 1,5 milhões. Visitas das páginas: em setembro, foram 48 milhões de 
pageviews.  
 
Operação do e-CNHsp na Capital – Detran - entrou em operação na Capital no dia 19 de 
dezembro de 2011. 
 
Benefício: - transmissão de dados online e em tempo real. - identificação dos responsáveis pelo envio de 
informações ao banco de dados do Detran.SP por intermédio de Certificação Digital (e-CPF).  - 
reconhecimento biométrico de impressões digitais. 
 
Reestruturação do sistema IPVA on line - Secretaria da Fazenda - inovações foram 
adotadas assegurando-se um aumento de 44% da capacidade de processamento nos 
momentos de pico, o que evita perda de desempenho e a desestabilização do ambiente. 
 
Sistema eSIGH-Lab - Secretaria da Saúde – aplicativo da edição 2011 da Campanha “Fique 
Sabendo”  para testar a população paulista para o vírus HIV e realizar um diagnóstico precoce 
da AIDS. Está disponível na internet e permite aos municípios parceiros fazerem o cadastro 
diretamente no sistema. Junto com o desenvolvimento do e-SIGH-lab, ocorreram 
parametrizações no sistema.  Foram realizadas parametrizações no sistema SIGH-Lab e sua 
interligação a equipamentos de análise clínica para automatizar a emissão dos resultados dos 
exames. Em sete dias, tempo de duração da campanha, foram processados mais de 70 mil 
exames de sangue. 
 
Siafem.net - Secretaria da Fazenda - novo módulo do Siafem-SP (Sistema de Administração 
Financeira para Estados e Municípios).  
 
Benefícios:- transformou as telas de mainframe do Siafem-SP em páginas no padrão HTML, permitindo 
sua disponibilização na Internet, o que tornou mais amigável e ágil o cadastramento e consulta às 
informações. - permite reaproveitar informações cadastradas e, com o uso de tabelas auxiliares para o 
preenchimento, evita a redigitação de dados em grande parte dos documentos. - eliminação do 
retrabalho minimiza erros de digitação. - ganho de produtividade e melhora a qualidade das informações 
relacionadas à gestão dos gastos públicos estaduais. 
 
Diário Eletrônico - Secretaria da Fazenda - informações passaram a ser acessadas de 
qualquer computador ligado à internet. 
 
Benefício: - possibilita maior controle e publicidade dos atos administrativos. - agiliza os serviços 
prestados ao público. - oferece amplo acesso à informação com menos burocracia, maior economia de 
tempo e de despesa. 
 
Realização: - treinamento do público interno (servidores públicos sobre a operação do aplicativo e o 
atendimento ao público externo (contribuintes, advogados, procuradores e interessados em geral); - 
elaboração do manual de utilização e uma FAQ (perguntas freqüentes), disponibilizados para consulta na 
própria página do Diário Eletrônico na internet; - integração do Diário Eletrônico com o sistema legado.  
Parceria:  Departamento de Tecnologia da Informação da Sefaz. 
 
Portal da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional - permitiu autonomia às 
diferentes áreas da Secretaria. Benefício: sem a necessidade de intermediários podem publicar 
e atualizar conteúdos sob sua responsabilidade. - facilita a navegação de pessoas com 
deficiência visual ou motora. O projeto de desenvolvimento seguiu as normas de acessibilidade 
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e-MAG e WCAG 1. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional é uma das 
entidades cadastradas no diretório nacional de sites acessíveis do avaliador de websites, 
atingindo o selo de aprovação AAA, que qualifica o portal como acessível dentro dos três níveis 
de prioridade das diretrizes do e-Gov. 
 
Sintonia Verde de Gestão Ambiental - obteve a ISO 14001 em 2011. Permite uma melhor 
gestão dos recursos energéticos. O sistema verifica, na rede, as máquinas ligadas e sem 
utilização e aquelas fora do expediente e na hora de almoço, e coloca-as em estado de 
hibernação remotamente. Resultado: redução  do consumo elétrico para apenas 1,4% do gasto 
com a máquina em estado normal. Sintonia Verde recebeu o Prêmio TI & Governo-2011 com 
base em critérios como caráter inovador e relevância social e pode ser utilizado por qualquer 
órgão interessado. 
 
Integração dos Sistemas da Jucesp ao Ambiente de Pagamentos da Secretaria da 
Fazenda - permite que o contribuinte pague taxas e impostos via internet banking, rede 
bancária ou terminais de autoatendimento por meio da DARE (Documento de Arrecadação de 
Receitas Estaduais), que substituirá gradualmente as atuais Gares (Guias de Recolhimento). A 
Prodesp realizou uma série de adequações e alterações em sistemas críticos do órgão. As 
modificações abrangeram: Cadastro Web - aplicação que permite que o cidadão emita pela 
Internet os documentos necessários para efetuar solicitações de serviços de registro mercantil. 
- sistemas utilizados internamente pelo órgão no processamento e atendimento das 
solicitações.  
 
Procedimento: contribuinte solicita algum serviço no Portal da Jucesp. Sistema envia automaticamente o 
valor dos emolumentos devidos para o ambiente de pagamentos, que gerará e retornará um DARE. No 
momento que o contribuinte protocola o serviço desejado na Jucesp a verificação é automática se o 
DARE associado ao processo é autêntico, foi efetivamente pago e se já não foi utilizado antes em outros 
serviços. Passando por essas validações o sistema da Jucesp alterará diretamente no Ambiente de 
Pagamentos a situação do DARE para “utilizado”.  
Resultado:  impede que o documento seja apresentado como prova de pagamento em novas solicitações 
na Junta. Benefício:  reduz a possibilidade de ocorrência de fraudes no recolhimento de emolumentos do 
órgão. 
Média dos serviços executados: 1,2 milhão de recolhimentos de emolumentos por ano. 1º semestre 
2011: 670 mil. 
 
SX - Excelência em Serviços – Prodesp - sistema registra a ocorrência de problemas 
administrativos ou operacionais no atendimento aos clientes, dando mais agilidade e qualidade 
às informações direcionadas aos executivos da empresa. A cada ocorrência, o gestor 
responsável pelo cliente ou pelo recurso, por exemplo, o fornecimento de energia para o Data 
Center, registra a respectiva informação no SX. Automaticamente os envolvidos com o assunto 
e a direção da empresa, recebem e-mail de alerta sobre o problema ou sua possibilidade de 
ocorrência, podendo agir de forma imediata para solucioná-lo ou impedir que ele aconteça. 
Esses e-mails tem descrição resumida da ocorrência real ou potencial e são identificados por 
um sistema de cores, semelhante ao de um farol: amarelo (ficar atento ao problema); vermelho 
(problema crítico), roxo (problema crítico com impacto gravíssimo); e verde (problema 
solucionado). Todas as ocorrências têm seus desdobramentos, e as medidas adotadas para 
sua resolução, registrados no sistema. Novas funcionalidades deverão ser incorporadas ao SX, 
como o envio dos alertas por SMS.  
 
Website Casa Militar - foi implantado em 2011 é um modulo de administração que permite que 
a própria Casa Militar realize a publicação de informações, como editais e notícias, inclusive 
com fotos, vídeos e áudio. A nova versão do site foi organizada com recursos de 
acessibilidade, que possibilitam dois modos de exibição de cores, sendo um normal e o outro 
negativo, com escurecimento da tela, além da ampliação de letras para pessoas que possuem 
dificuldades de visão. O novo site pode ser acessado no seguinte endereço: 
www.casamilitar.sp.gov.br. 
 
Adequações nos Sistemas do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) - foram 
adequados pela Prodesp 133 programas de mainframe para controle orçamentário, financeiro, 

 

http://www.casamilitar.sp.gov.br/


 98

de contratos de obras e de convênios. As mudanças ocorreram para compatibilizar os 
programas com os novos procedimentos administrativos do DER, que concentraram os 
pagamentos das medições de obras em um único dia do mês, e os de custeio em outra data, 
também única. A integração do Sistema de Controle Financeiro do DER ao Banco do Brasil  
possibilita que os pagamentos sejam realizados por meio da operação de débito-crédito 
eletrônica. O trabalho foi realizado superando o prazo estabelecido para conclusão dos 
serviços. 
 
ISO 14001:2001 – Prodesp conquistou a certificação relacionada à gestão ambiental. A 
recomendação foi feita após o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) de a empresa ter sido 
auditado pela BSI Brasil. A série ISO 14000 compõe-se de um conjunto de normas ambientais, 
não-obrigatórias e de âmbito internacional, que possibilita a certificação de SGAs 
desenvolvidos por organizações que tenham por objetivo reduzir os impactos ambientais 
gerados por suas atividades produtivas. A ISO 14001 juntou-se a outras três certificações que 
a Prodesp já possuía: a 9001, relacionada à gestão da qualidade; a 27001, pertinente à 
segurança da informação; e a 20000, que trata da gestão de serviços de TI. Com essas quatro 
certificações, a empresa está alinhada com as mais modernas tendências mundiais no 
segmento de tecnologia da informação.  
 
Unidade de gerenciamento exclusiva Intragov - em 2011, entrou em operação a Unidade 
Provedora de Gerenciamento (UPG) da Intragov. Com 11 técnicos da empresa prestadora dos 
serviços a UPG é uma extensão do NOC (Network Operation Center) da operadora, dedicada a 
atender exclusivamente a Intragov. O atendimento envolve a avaliação do nível de qualidade 
dos serviços, desenvolvimento de ações preventivas, identificação das causas de degradação 
ou de interrupções na prestação dos serviços e o acompanhamento de paradas programadas 
do backbone da rede.  A presença permanente da equipe operadora da Intragov nas 
dependências da Prodesp representa um ganho significativo de qualidade para todos os 
órgãos usuários da rede, uma vez que facilita e agiliza a resolução de eventuais problemas 
técnicos.  
 
Sessão de Escolha Web - Secretaria da Educação - suporte informatizado para as sessões 
de escolha promovidas pela Secretaria da Educação - eventos presenciais onde aprovados em 
concurso escolhem aulas ou vagas em conformidade com sua classificação. O novo aplicativo 
foi concebido em tecnologia web. A mudança tecnológica traz seguintes benefícios à Secretaria 
e aos professores: 
 
- agilidade para organização da estrutura das sessões de escolha. - flexibilidade na definição dos locais 
das sessões. - administração e acompanhamento online da escolha de todos os eventos de cada sessão 
um único local (o DRHU - Departamento de Recursos Humanos da Secretaria); - redução do tempo de 
escolha pela possibilidade de descentralização do processo. - disponibiliza informações na Internet para 
consulta de todos os usuários autorizados e candidatos em qualquer momento do processo. - elimina 
erros humanos no manuseio do banco de dados para separar ou juntar dados por local de escolha. - 
aumenta a segurança da informação com a operação dos servidores no Data Center Prodesp. 
 
TBweb  - Secretaria da Saúde - Sistema de Controle de Pacientes com Tuberculose (Tbweb), 
desenvolvido pela Prodesp para a Secretaria Estadual de Saúde, ganhou uma nova 
funcionalidade: a lista de contatos do paciente. Ela relaciona todos que convivem com o 
paciente, informando nome, idade, local do contato e dados de acompanhamento dessas 
pessoas, como data de consulta, resultados obtidos nos exames e indicação para tratamento 
da infecção latente. A disponibilidade de tais informações é fundamental para um diagnóstico 
precoce e evitar a disseminação da doença.  O sistema mantém os históricos dos pacientes 
para monitoramento dos retornos e finalização do tratamento, incrementando as ações de 
controle da doença, de acordo com o Plano Nacional de Controle da Tuberculose. No sistema, 
cada paciente possui um único registro, que inclui todos os seus tratamentos da doença. A 
inserção das notificações via Internet, com emissão automática de e-mails por ocasião de 
transferências e hospitalizações, permite um melhor acompanhamento do histórico do 
tratamento, com comunicação entre os diversos níveis de vigilância epidemiológica. O Tbweb é 
a ferramenta que permite aos gestores de saúde do Estado atender às recomendações da 
OMS (Organização Mundial da Saúde), referendadas pelo Ministério da Saúde, de se adotar a 
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Estratégia de Tratamento Supervisionado da doença. As informações registradas no TBweb 
alimentam o sistema SinanNet, de nível federal, que reúne dados gerados pela Vigilância 
Epidemiológica das três esferas de governo, com a finalidade de apoiar o processo de 
investigação e combate a doenças de notificação compulsória, como a tuberculose. 
 
Via Rápida Emprego - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - 
programa de qualificação profissional. Objetivo: preparar trabalhadores que mais encontram 
dificuldades em se colocar no mercado de trabalho, como desempregados, jovens carentes, 
beneficiários de programas de transferência de renda, idosos e portadores de necessidades 
especiais. O sistema permite a inscrição dos interessados pela Internet - em 
www.viarapida.sp.gov.br - controla a emissão das convocações e o pagamento da bolsa-
auxílio. O Via Rápida Emprego ofereceu em 2011:   
 
Capacitação profissional 130 cursos intensivos 
Duração máxima 3 meses 
Vagas  30 mil 
Municípios 401 
Setores Construção civil, comércio, indústria e serviços 
Meta até 2014 400 mil beneficiários 
 
Pesquisa de Satisfação do Cliente Prodesp - Objetivo: identificar e perceber o nível de 
satisfação do cliente e aproveitar a informação obtida para aprimoramento dos serviços 
prestados. O resultado possibilita à empresa analisar cenários sobre o atendimento ao cliente, 
apontando oportunidades de melhorias, dando subsídio aos gestores para rever procedimentos 
e planejar ações estratégicas futuras de forma a atender as necessidades desses clientes. No 
ano de 2011, o resultado obtido apresentou oscilação positiva, com a nota de 6,56. As 
informações detalhadas da pesquisa estão sendo compartilhadas com as diversas áreas da 
empresa, com o intuito de envolver todos em planos de ação que reflitam na melhora da 
satisfação dos diferentes órgãos do Estado atendidos pela Prodesp. 
 
Produtividade / Eficiência Operacional / Racionalização do uso dos Recursos Públicos - 
Objetivo: - dar eficácia às ações da empresa e reduzir os custos. Estabeleceu procedimentos 
que disciplinaram todo o ciclo de faturamento e recebimento dos serviços prestados. Foram 
dedicados esforços para o alinhamento dos investimentos e das despesas com terceiros à 
receita líquida; renegociados contratos e criados grupos de trabalho que trataram de temas 
como a desocupação do edifício alugado da Rua dos Ingleses, estoque de materiais e revisão 
de fluxos de aprovações, entre outros. Resultou nas seguintes economias: 
 
Revisão de despesas com terceiros: R$ 16 milhões. Renegociação de contratos do Poupatempo e do 
Acessa SP: R$ 1,5 milhão. Redução e o realinhamento dos investimentos à receita líquida: R$ 67 
milhões.  
 
Pesquisa de Clima Organizacional – Finalidade: ouvir e conhecer as opiniões dos 
colaboradores sobre a empresa. Índice de participação: 85% dos funcionários responderam às 
questões formuladas. A média geral do Clima Organizacional na Prodesp foi de 59,86%, o que 
significa que há diversos pontos a serem trabalhados. Os pontos positivos foram como: 
“Orgulho de trabalhar na organização”, “A Prodesp é um bom lugar para trabalhar” e “Sinto que 
faço a diferença”.  Estes resultados, no contexto atual de mudanças na Prodesp, podem 
contribuir de maneira efetiva para o crescimento e o desenvolvimento do negócio e do 
ambiente corporativo. O plano de comunicação dos resultados da pesquisa está em execução 
para todos os funcionários, inclusive com a divulgação de relatórios setoriais. A partir dessas 
informações deverão ser elaborados os planos de ação para tratamento e melhorias do clima 
ao longo do ano de 2012. 
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Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 
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Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 
 

 
 
 

Demonstrativo de Despesas 

 
* inclui obrigação patronal / insuficiência financeira 

 
 
 
 
 
 

R$mil

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 156.947,6 168.369,6 7,3%

Pessoal 77.018,4 81.586,6 5,9%

   funcionários ativos 8.740,3 9.651,4 10,4%

   inativos e pens ionistas 0,6 0,2 -73,4%

   obrigação patronal/insuf financeira 68.277,5 71.935,1 5,4%

Custeio 34.404,0 42.872,8 24,6%

Invest imentos 45.525,2 43.910,2 -3,5%

2- Entidades Vinculadas 912.109,2 1.224.612,0 34,3%

Imesc 13.045,5 14.076,8 7,9%

   pessoal  * 5.391,3 5.632,8 4,5%

   cus teio 7.526,8 8.282,0 10,0%

   investimento 88,6 162,0 82,9%

   sentenças judiciais 38,8 - -

Procon 39.172,8 41.145,6 5,0%

   pessoal 24.010,6 28.777,7 19,9%

   cus teio 10.634,6 12.097,5 13,8%

   investimento 700,5 264,4 -62,3%

   sentenças judiciais 3.827,2 6,1 -99,8%

ITESP 40.963,6 49.001,2 19,6%

   pessoal 25.575,1 28.520,6 11,5%

   cus teio 14.613,7 19.136,3 30,9%

   investimento 768,2 1.344,2 75,0%

   sentenças judiciais 6,6 - -

Fundação Casa 731.549,4 1.021.988,5 39,7%

   pessoal 390.826,6 640.942,0 64,0%

   cus teio 302.497,3 356.117,8 17,7%

   investimento 31.114,4 24.916,5 -19,9%

   sentenças judiciais 7.111,1 12,2 -99,8%

IPEM 87.377,8 98.400,0 12,6%

   pessoal 61.221,1 67.718,1 10,6%

   cus teio 25.407,6 28.578,2 12,5%

   investimento 710,4 2.101,1 195,8%

   sentenças judiciais 38,7 2,5 -93,5%

Total da Despesa (1+2) 1.069.056,8 1.392.981,6 30,3%
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Número de Funcionários 
 

 
 
 

I – Atividades 
 
 

Assessoria de Defesa da Cidadania – A.D.C 

 

1- Comissão de Ex-Presos Políticos: 
 
Missão: 
Indenizar detidos, que tenham ficado sob a responsabilidade de órgãos públicos do Estado de São 
Paulo, sob a acusação de terem participado de atividades políticas no período de 31 de março de 1964 
a 15 de agosto de 1979.  Criada por meio da Lei Estadual nº. 10.726/2001. 

Indenizações Pagas em 2011: 
A Comissão de Ex-Presos Políticos liberou 187 indenizações. Valor total: R$ 4.643.000,00. 

Finalização: 12 processos estão em análise, os quais consistem em solicitações de revisão de 
despacho por indeferimento ou por discordância de valores; os processos que tramitam em prazo 
normal dentro da lei foram finalizados. 

 

 

 
 
 

2. Atividades de promoção dos direitos humanos – apoio à realização 
 
Apoio operacional e logístico a atividades desenvolvidas por outros Programas da Secretaria da Justiça 
e da Defesa da Cidadania. Seguem as principais ações apoiadas em 2011: 

 
Ação Órgão responsável Data 

80 Anos de Fundação da Frente Negra na Casa 
de Portugal 

Coordenação de Políticas Públicas 
para a População Negra e Indígena 

15/09 

Dia da Consciência Negra 
Secretaria de Estado da Cultura; 
Coordenação de Políticas Públicas 
para a População Negra e Indígena 

20/11 

II Conferência Estadual de Políticas Públicas e 
Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais - LGBT 

Coordenação de Políticas Públicas 
para a Diversidade Sexual 

28/10 

III Conferência Estadual de Políticas para as 
Mulheres "Autonomia e Erradicação da Pobreza 
das Mulheres" 

Conselho Estadual da Condição 
Feminina 

8 a 10/10 

2010 2011 11/10

Secretaria 265 318 20,0%

   Ativos 265 318 20,0%

Procon 557 526 -5,6%

   Ativos 557 526 -5,6%

Imesc 322 330 2,5%

   Ativos 290 295 1,7%

   Inativos 32 35 9,4%

Itesp 602 605 0,5%

   Ativos 602 605 0,5%

Fundação Casa 11.649 11.938 2,5%

Ativos 11.562                        11.794                        2,0%

  Inativos 87 144                             65,5%

Total da Pasta 13.395 13.717 2,4%
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Ação Órgão responsável Data  

Seminário – CONED 25 Anos “Convergências em 
Políticas Públicas Sobre Drogas na Atualidade” 

Conselho Estadual sobre Drogas 

30/11 

Apresentação Oficial da COED e lançamento do 
"Manual para instalação e funcionamento das 
Comunidades Terapêuticas no Estado de SP" 

12/09 

VI Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes - 
Condeca 

Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

16/08 

Dia da Consciência Negra 
Secretaria de Estado da Cultura; 
Coordenação de Políticas Públicas 
para a População Negra e Indígena 

20/11 

Apresentação do resultado da pesquisa feita pela 
ONG Agenda Pública sobre os Conselhos 
Estaduais de Cidadania 

ONG Agenda Pública 21 a 22/11 

3º Encontro Hip Hop Mulher em Sorocaba - 25 a 27/11 

XII Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa 
Idosa "O compromisso de todos por um 
envelhecimento digno no Brasil" 

Conselho Estadual do Idoso 
21 a 23/09 

Eleição do Conselho Estadual do Idoso 08/12 

1º Encontro de Vítimas Atendidas pelo Centro de 
Referência e Atendimento à Vítima- CRAVI 

CRAVI 16/12 

 
3. Comitê de Refugiados:  
 

Projeto: - iniciativa da Organização das Nações Unidas e do Ministério do Trabalho. Apoio da Secretaria 

da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio da Assessoria de Defesa da Cidadania. 

Objetivo: Facilitar a obtenção de emprego por parte dos refugiados no Estado de São Paulo. 

Realizações: a)Promoveu quatro reuniões e uma capacitação sobre o tema no ano de 2011. 
Parceria: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Município de São Paulo e o 
Instituto Cáritas. b)Elaborou protocolo de intenções - as tarefas são divididas entre as instituições 
que integram o grupo a partir de um fluxo definido de processos. Parceria: Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho. c)Articulou cursos de capacitação profissional para refugiados 
interessados, a ser realizado em 2012. 

 

 

 
4. Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania - representação 
 

Órgãos: Conselho Estadual da Condição Feminina, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana e Conselho Estadual do Idoso.   

 
5. Ações coordenadas por outras Secretarias de Estado - participação 
 

Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude Conferência Estadual da Juventude 

Secretaria de Estado da Educação e Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 

Projeto Asas 

Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista - 
Condesp 

Câmara Técnica de Juventude 

Corregedoria Geral do Estado 
Reuniões preparatórias para a 
Conferência Estadual de Controle Social 

 

6. Diálogos da Cidadania: Direitos Humanos em Debate:  
 

Parceria - SESC Itaquera e apoio do Centro de Profissionalização de Adolescentes – CPA de São 
Mateus. 

Objetivo: Levar temas da área de Direitos Humanos e Cidadania para o público da região, com uma 
linguagem direcionada para os jovens. Atendimento em 2011:  126  jovens. Média mensal: 70 
participantes. 

Conteúdo / Temas: Gênero e sexualidade; Economia criativa; Drogas, violência e hip hop; 
Permacultura; Sexo: verdades e mentiras; Preconceito e discriminação; e Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 
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7. Comitê Editorial de Elaboração  - publicação do Guia Prático para Conselheiros de 
Políticas Públicas:  
 

Projeto – Parceria: organização não-governamental Agenda Pública. Realização: - revisão dos três 
volumes da publicação, destinada a capacitar os conselheiros municipais de cidadania. 

 
Ações Prioritárias do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – NETP/SP 
 

1. Campanha: “Tráfico de Mulheres – Basta!” - Carnaval 
 

Ação: De 04 a 09 de Março/2011, envolvendo as regiões administrativas da Baixada Santista, Litoral 
Norte, Marília, São José dos Campos, Araraquara, Campinas, Presidente Prudente, Sorocaba, Ribeirão 
Preto e São José do Rio Preto. 

Divulgação: Postos de distribuição de materiais e orientações ao público em locais de grande 
circulação. 

Material: Distribuídos 2.300 adesivos, 19.000 folders e 13.000 leques. Fixados 20.000 cartazes em 
estabelecimento de serviços públicos municipais e estaduais e ônibus circulares dos municípios. 

 

 

 
2. Campanha: Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil e de Mulheres – 18 de 
maio 
 

Ação: Integraram os 12 Comitês Regionais, nas regiões administrativas de Araraquara, Bauru, 
Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Sebastião, São José dos Campos, 
São José do Rio Preto, Sorocaba e Registro. 

Divulgação: Distribuição de panfletos com orientações e informações sobre tráfico de pessoas e 
exploração sexual. 

Público Alvo: - caminhoneiros na Rodovia Federal - Via Dutra, a partir dos municípios próximos da 

rodovia. - divulgação de material gráfico EXPOCAB 2011 – Exposição de Caminhões, realizada em 
Bebedouro. 

 

 

 
3. Integração entre o Núcleo Estadual e Comitês Regionais  
 

Objetivo: Atender a demanda de trabalho dos comitês regionais, uniformizando as formas de atuação, 
esclarecendo e suprindo dúvidas técnicas, desenvolvendo um fluxo de atendimento aos casos e ampliar 
o intercâmbio informações entre os comitês. 

Meio: Via Internet e com a participação em reuniões nas cidades onde estão sediados os Comitês. 
 

 
4. Capacitação de Agentes Multiplicadores 
 

Objetivo: Formar agentes multiplicadores para atuar no enfrentamento ao tráfico de pessoas, no âmbito 
dos comitês regionais atuando para a proteção e garantia dos direitos humanos. 

Integrantes: agentes públicos da área da saúde, segurança, educação, assistência social e entidades 
da sociedade civil. 

 

 
5. Planejamento Estratégico 
 

Objetivo: Elaborar orientações através de reuniões mensais com o Comitê Estadual para o 

desenvolvimento do trabalho dos Comitês Regionais.  Desenvolver protocolo de monitoramento das 
atuações regionais dos comitês junto aos municípios que integram as regiões sediadas dos Comitês. 

 
6. Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
 

Rede Estadual: Aprimorar as ações realizadas pelas instituições, ampliando a prevenção e as ações de 
investigação e responsabilização daqueles que atuem no tráfico de pessoas. Entre as vítimas 
evidenciou-se a grande incidência de transexuais/travestis e imigrantes latinos - americanos. 

Integrantes: Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, Ministérios Públicos Estadual, Federal e 
do Trabalho, Secretaria Estadual da Segurança Pública, Ministério do Trabalho e Emprego, 
Defensorias Públicas do Estado e União.  Ação criada pelo Poder Público, com o apoio da Sociedade 
Civil Organizada. 
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Rede Brasileira: NETP/SP participou dos três encontros nacionais entre Núcleos e Postos, realizado nos 
meses de abril, agosto e novembro, pela Secretaria Nacional de Justiça, sendo o Estado brasileiro que 
mais elaborou propostas para o novo plano. 

Finalidade: Análise e sistematização das propostas vindas dos Estados para a estruturação das 
metas nacionais para o II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

 

 
7. Posto Avançado (Aeroporto GRU) - parceria 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Guarulhos, para estudo sobre a definição de 
fluxos de encaminhamento, integrando ações de atendimento às vítimas do Tráfico de Pessoas. 

 
8. Participação no Congresso Segurança Brasil - participação 
 

Realização: FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, nos dias 12 e 13 de setembro, 
debate sobre legislação nos grandes eventos de 2014 e 2016. Através da integração com autoridades 
da área de Segurança Pública e Forças Armadas. 

Resultado alcançado:  aprovada a sugestão de mudança da legislação penal para agravar as penas 
por crimes contra a dignidade sexual, com reflexo processual penal, visando maior rigor. A sugestão 
foi referendada pelos participantes e enviada para as Casas Legislativas Federais. 

 

 
9. Audiência Pública - participação 
 

Audiência Pública: dia 17 de outubro, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, promovida 
pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal. Realização: Debate e apresentação da 

dinâmica estadual sobre o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

Audiência Pública: dia 27 de outubro na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, promovida pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal. Realização: divulgação das informações sobre o 
que é a política estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas.  

 
10. I Encontro Nacional das COETRAE - participação 
 

Instrumento: dia 25 de outubro de 2011, em Cuiabá/MT. 

Finalidade: Integração e apresentação das dinâmicas de trabalho das Comissões para Erradicação 
do Trabalho Escravo no Brasil. Coetrae/SP - criação  09/2011 - Decreto Estadual n° 57.368/11. 

 

 
11. II Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT- participação 
 

Debate sobre políticas de atendimento, propondo estudo sobre políticas de trabalho e moradia para 
travestis e transexuais, frente à situação de vulnerabilidade dessa população no que tange a exploração 
sexual e tráfico de pessoas. 

 
12. Panorama de Atendimento 
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Modalidade de Exploração 2009 2010 2011

Sexual 8 16 119

Mão-de-Obra Escrava 13 50 60

Remoção Ilegal de Órgãos 0 1 0
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Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena – CPPNI 
 
São Paulo Contra o Racismo 
 

Termo de Cooperação Técnica com PROCON 
 

Objetivo: Promover e difundir a proteção e defesa do consumidor, especialmente nas questões sobre 
discriminação nas relações de consumo. 

Realização: Capacitação de 40 servidores de 26 municípios: Avaré, Agudos, Bariri, Barra Bonita, 
Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Caçapava, Cosmópolis, Cotia, Embu, Estrela do Oeste, Francisco 
Morato, Franco da Rocha, Guarujá, Indaiatuba, Itaquaquecetuba, Jundiaí, Lorena, Poá, Ribeirão 
Pires, Salto, Santo André, São Pedro, Valinhos e Votorantim. 

Metas 

Capacitar os agentes públicos do PROCON – SP e dos conveniados 
Produzir material educativo 
Elaborar e aplicar pesquisa 

 

 

 

Termo de Convênio com IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia) 
Objetivo: - Instituir no sistema de informação do IMESC, o quesito cor/raça/etnia como variável 
permanente de identificação da população atendida. - Realizar pesquisas para fins de diagnósticos 
situacionais. - Capacitar os servidores sobre discriminação racial e humanização no atendimento. 

Metas: Capacitar os servidores do IMESC sobre discriminação racial, humanização do atendimento e 
importância do quesito cor/raça/etnia; Instituir a coleta permanente do quesito cor/raça/etnia da 
população atendida pelo IMESC; Realizar, inicialmente, pesquisa sobre o perfil da população 
atendida pelo IMESC em Perícias de Investigação de Vínculo Genético (DNA). 

 

Faixa Etária 2009 2010 2011

0-11 1 5 5

12-17 0 5 6

18-59 20 55 168

Gênero/ Identidade de Gênero 2009 2010 2011

Feminino 16 27 31

Masculino 4 35 34

Travesti/Transexual 1 0 114



 

 

 

107 

Medidas de superação do Racismo institucional -  Policias Militar e Civil 
 

Objetivo: Capacitação de servidores públicos militares, visando à diminuição dos casos de violência 
policial especialmente em relação a jovens negros. 

Metas: Palestra sobre a Lei n° 14.187/2010, com os cursos de Oficiais superiores, médios, cabos, 
praças e soldados; Criação do 1º Grupo de trabalho da ACADEPOL em Sorocaba; Criação do 2º 
Grupo de Trabalho da ACADEPOL em Santos. 

Capacitação em 2011:  3.842 alunos  
Policia militar  - Capacitação: 1º Semestre 1.842 alunos;  2º Semestre 2.000 alunos 

 

 

 

Termo de Convênio  - Prefeituras para promoção da Lei n° 14.187/2010 
 

Objetivo: Ampliar o acesso das vítimas de discriminação racial para atendimento do poder público; 
Diminuir a impunidade dos infratores de um lado e de outro, aumentar a capacidade de coerção do 
Estado; Ao capacitar servidores públicos das esferas estadual e municipal, diminuir significativamente, 
os casos de racismo institucional. 

Metas: Aumentar de 67 para 134 o número de denúncias de discriminação racial recebidas 

anualmente; Em 2012, capacitar 300 servidores municipais para o acolhimento de denúncia; Diminuir 
a violência policial (racismo institucional); Criação de Sub-comissões processantes regionais; Realizar 
1º Seminário da lei 14.187/2010 

 

Alvo: 80 Municípios: Adamantina, Agudos, Americana, Aparecida, Araçatuba, Araraquara, Ariranha, 

Atibaia, Avaré, Barretos, Bauru, Bebedouro, Botucatu, Cajamar, Capivari, Cedral, Cesário Lange, 
Chavantes, Colina, Cristais Paulistas, Divinolandia, Dracena, Eldorado, Estrela do Norte, Franco da 
Rocha, Guapiara, Guarujá, Igarapava, Iguape, Itaóca, Itapeva, Itapira, Itatiba, Itirapina, Jaboticabal, 
Jandira, Jundiaí, Leme, Lençois Paulista, Mairinque, Miguelópolis, Mogi das Cruzes, Monte Alto, 
Morungaba, Novo Horizonte, Pederneiras, Penápolis, Piracaia, Piracicaba, Pirajuí, Pirangi, Porto 
Ferreira, Presidente Prudente, Rancharia, Ribeirão Bonito, Salesópolis, Salto, Santa Adélia, Santa 
Albertina, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Gertrudes, Santana do Parnaíba, Santo Antonio da Alegria, 
Santos, São Caetano do Sul, São Carlos, São José da Bela Vista, São Paulo, Sorocaba, Sumaré, 
Suzano, Taguai, Taquaritinga, Taquarivaí, Tatuí, Teodoro Sampaio, Tietê e Votorantim. 
 

 

Termo de Convênio - Ordem dos Advogados do Brasil – Secção São Paulo 
 

Objetivo: Acolher denúncias da Lei 14.187/2010 nas 1.235 casas dos advogados da OAB espalhadas 
pelo Estado de São Paulo. 

Ação: Criação do Curso à Distância para treinamento dos funcionários da OAB/SP para acolha de 
denúncia para os crimes de discriminação racial no Estado. 

 

 

Comunidades Quilombolas 
 

Ações Realizadas: - Credenciamento e capacitação para as Comunidades Quilombolas, através de ação 
conjunta com a SUTACO. 
- Retomada do Grupo Gestor de Quilombos. 
- Campanha SOS Vale do Ribeira, para comunidades quilombolas atingidas pela enchente do Rio 
Ribeira. 
- Interlocução com a Secretaria de Agricultura/ CATI para acompanhamento do projeto Micro Bacia II. 
- Reestruturação do Grupo Gestor de Quilombos. 

 

Comunidades Indígenas 
 

Ações Realizadas no Período: 

Visitas às aldeias e comunidades indígenas Tekoa Ytu, Aldeia Tekoa Puahu, Peguao-ty, Pindo-ty, 
Taquari-ty, Santa Cruz, Paranapuã e Krukutu. 

Participação em reunião da FUNAI em Itanhaém nos dias 6 e 7 de julho com a audição de lideranças 
indígenas 

Realização do 2º Seminário Estadual Povos Indígenas Políticas Públicas – Estratégia e Perspectivas 
nos dias 8 e 9 de agosto de 2011. 

Reestruturação do Comitê Intersetorial de Assuntos Indígenas – Decreto aprovado, Oficiados os 
Órgãos que o integrarão, para enviarem representantes. 

A CPPNI é membro da Comissão Organizadora Estadual da Conferência de Segurança Alimentar do 
Estado de São Paulo e delegada da Estadual. 
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- Parceria:  SUTACO - Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades a CPPNI criou e 
desenvolveu projeto de credenciamento e capacitação para as Comunidades Indígenas, a fim de 
que possuam carteiras de artesãos. 

Assinatura do Termo de Convênio com a Fundação Nacional do Índio em andamento. 

Encontros com a população indígena urbana, objetivando o desenvolvimento dos índios localizados 
nas cidades, primordialmente com as etnias: Kaimbé, Wassu-Cocau, Pankararu, Kariri-Xocó (etnias 
com números significativos de indígenas no Estado de São Paulo). 

 

 
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. – Criação do Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade 
Sexual, compostopor 11 Secretarias Estaduais. 

 

Ações Estruturais:  
 

Projetos: 

Campanha do Decreto nº. 55.588/2011 que estabelece o tratamento nominal de travestis e 
transexuais pelo pré-nome social nos órgãos da administração direta e indireta do Governo. 

Campanha da Lei Estadual nº. 10.948/2001. 

Termo de Cooperação entre a SJDC e a PGE visando à instrução de processos administrativos nos 
termos da Lei Estadual nº. 10.948/01 pelas Procuradorias Regionais e desenvolvimento de ações do 
Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT. 

 

 

Ações de Visibilidade, Promoção de Direitos e Articulação com a Sociedade Civil:  
 

Objetivo: Recebimento e encaminhamento de denúncias; apoio às Paradas do Orgulho LGBT (Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) do Estado de São Paulo. Observa-se que o número de 
denúncias vem aumentando como resultado da ampliação da divulgação da Lei e do empoderamento 
que lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 

Apoio: Paradas do Orgulho LGBT do Est deSP; participação das atividades do XV Mês do Orgulho 
LGBT de SP.  Parceria:  Secretaria de Cultura para o lançamento do II Programa de Ação Cultural-
ProAC LGBT. Objetivo: financiar atividades culturais e apoio as Paradas do Orgulho LGBT do interior; 
apoiar a participação de cidadãos paulistas na II Marcha Nacional Contra a Homofobia; participação nas 
capacitações nos Comitês Regionais de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas para pautar 
a Diversidade Sexual, Projeto Versos Diversos-Diferentes Olhares para a Diversidade Sexual, II 
Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais – LGBT e Participação da Delegação Paulista na II Conferência Nacional de Políticas 
Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 

 

Cursos, Capacitações, Formações e Sensibilizações:  
 

Projeto: "A Conquista da Cidadania LGBT: a política da Diversidade Sexual em São Paulo. 
Instrumento: Capacitação de 2.000 servidores públicos na temática "Diversidade Sexual" por meio de 
Ensino a Distância-EAD. Presença nos municípios e em especial nas Semanas da Diversidade 
Sexual. 

 

 

Comissão Processante Especial – CPE  
 

Realização: comissão recebeu 34 processos. Participação: dois seminários, em julho e novembro, 

realizados pela Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI), com outras 
entidades e Operadores do direito, para discussão da Lei 14.187/2010. 

 

Centro de Integração da Cidadania – CIC 
 

 

Objetivos: 
 

1- 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, Tribunal de Justiça, Núcleos de Mediação, Fundação PROCON, Delegacia de 
Polícia e Polícia Militar Comunitária; 
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2- Oferecer para esta população serviços públicos gratuitos, como: emissão de documentos (Carteira 

de Identidade, Carteira de Trabalho, 2ª vias de Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito), 
acesso gratuito à Internet, orientação e assistência social, cadastro do Programa Bolsa Família, 
atendimento de egressos, atendimento aos mutuários do CDHU, orientação previdenciária, medição 
de pressão arterial e teste de diabetes, entre outros; 

3- Incentivar e oferecer cursos e oficinas diversos, ministrados por professores voluntários que 

residem no entorno dos postos CIC, tais como: capoeira, violão, xadrez, dança de rua, inglês, 
espanhol, informática, artesanato, pré-vestibular, sinal de mão, ginástica, boxe, entre outros; 

4- Promover cursos e palestras orientados para a defesa da cidadania, envolvendo temas como: 

direitos humanos, meio ambiente, prevenção às drogas, violência doméstica, defesa do consumidor, 
estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente, prevenção DST/AIDS, diversidade sexual, 
preconceito racial, entre outros. 

5- Promover a regularização do Estado civil aos cidadãos que assim o desejarem por meio da 

realização de casamentos comunitários. 

Realizado em 2011: 1.564.383 atendimentos. Resultado de diversas ações que foram e estão 
sendo implementadas e orientadas pelo planejamento estratégico de 2007/2011, que privilegiou os 
principais objetivos do Programa, quais sejam: promover o acesso à Justiça, prestar serviços 
públicos de qualidade, fortalecer e articular as redes e ações comunitárias, e promover a formação 
para a cidadania e direitos humanos. 

 

 

 

Ações implementadas - destacaram-se as seguintes: 
 

Jornada da Cidadania: Realização - 10 Jornadas da Cidadania com diversos parceiros do Programa. O 
projeto caracteriza-se pela itinerância das atuações atendendo diferentes regiões do Estado. Total: 

36.577 de atendimentos; 

Cursos de Iniciação Política: Realização – certificação: , 833 pessoas nos 10 postos fixos do CIC. 
Parceria:  Instituto do Legislativo Paulista, Fundação Mário Covas e Fundação Konrad Adenauer,; 

Defensoria Pública Estadual: Promoção - encontro com os Defensores Públicos que atuam nos postos 
CIC. Objetivo:  avaliar e criar outras propostas de ação da Defensoria em conjunto com o Programa CIC. 
Devido  a demanda dos serviços da Defensoria, passou-se de 2 para 3 plantões semanais, chegando 
até a 4 dias de atendimento no CIC Norte;  

Núcleos de Mediação: Contratação de professores que capacitarão novos mediadores para atuarem nos 
postos fixos do CIC. Realização: em abril de 2011 deu-se início ao curso de formação de Mediadores 
Comunitários.  - Certificação: 42 mediadores para atuar nos núcleos de mediação do CIC em 2012; 

Programa de Atenção ao Egresso e Programa de Prestação de Serviços à Comunidade: Realização -: - 

Termo de cooperação entre a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e a Secretaria de 
Administração Penitenciária. - Implantação para atendimento de forma fixa a 1ª Central de Penas e 
Medidas Alternativas – CPMA, no CIC de Campinas; 

Curso Agentes da Cidadania: Realização: - CIC Leste, em parceria com o Movimento do Ministério 
Público Democrático - MPD; 

Polícia Militar Comunitária: Realização - Instalação da base de polícia comunitária no CIC de Campinas; 

Educação para Cidadania: Levadas, às comunidades localizadas em áreas de alta vulnerabilidade social 
e distante dos postos fixos, informações, palestras e orientações sobre Direitos Humanos e Cidadania. 
Participantes: 4.300 alunos. 

Sabadania: Comemoração do 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. Prêmio: menção honrosa no Prêmio Mário Covas. 
Atendimentos: 97 mil. 

Mini Jornadas: Realização -  serviços de emissão de documentos para as comunidades distantes, tais 
como: Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e 2ª vias de Certidões de Nascimento, Casamento e 
Óbito.  Atendimentos: 45 mil. 

 
Postos de atendimento fixo - implantação 
 

CIC Jundiaí: Recurso liberado -  R$ 811 mil. Convênio - Governo do Estado de São Paulo, por meio da 

Secretaria da Justiça e Prefeitura de Jundiaí. O município se responsabilizará pelas obras, construção 
do prédio e da quadra. Previsão de entrega - até dezembro de 2012. A prefeitura de Jundiaí 
providenciou a abertura do processo nº 9724-1/2011, o qual trata das providências necessárias para a 
abertura de procedimento licitatório. 

CIC Grajaú: providências para  a licitação. O processo está em andamento. 

CIC Parelheiros: Funcionará no prédio da subprefeitura de Parelheiros, no Município de São Paulo. 
Previsão da inauguração:  em 2012. Situação: Obras em andamento. 
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O Programa CIC realizou em 2011 mais de 1.564.000 atendimentos 
 

 

 

Parceria: Defensoria Pública Estadual, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria de 
Segurança Pública, Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, Secretaria da Cultura, Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Habitação, Secretaria de Gestão Pública, 
Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Administração Penitenciária, Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania, Prefeitura Municipal de São Paulo, Prefeitura Municipal de Campinas, 
Prefeitura Municipal de Guarulhos, Prefeitura Municipal de Francisco Morato, Prefeitura Municipal de 
Ferraz de Vasconcelos, Movimento do Ministério Público Democrático, Instituto do Legislativo 
Paulista, e IBCCrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais). 

 

 

Execução Anual 

De setembro de 1996 a dezembro de 2011 = Total de 1.564.383  atendimentos 

                                 

  

1996 – CIC Leste 2000 – CIC Sul 

1998 – CIC Oeste 2001 – CIC Norte 

2003 – Ferraz e Morato 

2004 – Casa da Cidadania 
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Programa Estadual de Proteção a Testemunhas – PROVITA 
 

PROVITA/SP (Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Paulista) oferece proteção às pessoas 
que estejam ameaçadas em função da colaboração com a Justiça Criminal (Lei Federal nº 9.807/99 e 
Decreto Estadual nº 56.562/2010). 

 

Ação: Atendimento efetuado por Equipes Técnicas Interdisciplinares, compostas por advogados, 

assistentes sociais, psicólogos e assistentes. Após análise técnica, o Programa de Proteção Paulista 
poderá desenvolver, entre outras, as seguintes atividades de proteção em benefício da pessoa/núcleo 
familiar: a) transferência para residência ou acomodação provisória em local compatível com a 
proteção; b) preservação da identidade, imagem e dados pessoais; c) ajuda financeira mensal; d) 
suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos, quando 
servidor público civil ou militar; e) apoio e assistência social, médica, psicológica e jurídica; e f) sigilo 
em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida. 

Realizado em 2011: Proteção à 179 pessoas, entre vítimas, testemunhas e familiares, oriundas de 63 
casos. Realização de  35 apresentações em procedimentos que envolveram escoltas policiais, 
audiências, oitivas, júris e perícias medicas. 

 
Centro de Referência e Apoio à Vítima – CRAVI 
 

Ação: Efetuada por equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais, advogados, e 
oficiais administrativos. Parceria:  Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, 

Secretaria de Segurança Pública por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, 
Delegacias da Mulher, Instituto Médico Legal – IML, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 
Ministério Público do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Realização em 2011: 1.248 atendimentos, tendo como recurso o saldo acumulado dos anos 

anteriores, utilizado na contratação de estagiários, aquisição de mobiliário e instrumentos para 
investimentos na estrutura física do CRAVI, realização do I Encontro de Vítimas atendidas no 
CRAVI, conforme previsto no Plano de Trabalho. 

Regulamentação do CRAVI: Desde maio de 2011, passou a desenvolver integralmente suas 
atividades no Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães. Encontra-se em andamento desde 
dezembro de 2011, o processo de regulamentação do Centro de Referência e Apoio a Vítima por 
meio de Decreto Estadual.  

 

 

 
Fóruns – Construção, Reforma e Ampliação 
 

Investimento em 2011: 
 

Programa de Construção, Ampliação e Reforma de Fóruns - Orçamento inicial:  R$ 55.000.000,00. 
 

Obras Concluídas: * Termo de Recebimento Provisório-TRP / Termo de Recebimento Definitivo-TRD 

Itapetininga Telhado - TRP  emitida e aguardando para emissão de TRD 

Itapira Reforma e ampliação - aguardando para emissão de TRD 

Jacareí Reforma do telhado - TRP emitida e aguardando para emissão de TRD 

S. José dos Campos Construção - TRP  emitida e aguardando para emissão de TRD 
 

 
Obras em Andamento: 

2º pacote de Acessibilidade – região administrativa e quantidade de obras                                             

Campinas, Central e Franca 9 obras 

SP. Baixada Santista, São José dos Campos, Vale do Ribeira 11 obras 

Marília, Bauru e Sorocaba 8 obras 

São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente 9 obras 
 

 

 
Ampliação e Reforma: 

Ampliação e Reforma: Araraquara, Campinas 4ª fase, Caraguatatuba, Itanhaém, Osasco, Sumaré e 
Suzano; 

Reforma do telhado: Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania 

Ampliação do CIC Oeste. 
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Construção: 

Avaré, Botucatu, José Bonifácio, Limeira, Mongaguá, Peruíbe, Rio Claro, São João da Boa Vista. 
 

 

Nos Fóruns de Bastos, Pacaembu e Teodoro Sampaio houve a contratação direta pela Secretaria da 
Justiça e da Defesa da Cidadania. 

 

Licitações: 

3º pacote de Acessibilidade Campos do Jordão, Jales, Santa Fé do Sul e Porto Feliz ; 

Laudo Estrutural Jacareí; 

Serviços Complementares Leme 
 

 

Aguardando Licitação pelo Município: 

Bragança Paulista e Jaú Ampliação e Reforma 

São José do Rio Preto Construção 
 

 

Celebração de Contratos: 

Construção do prédio do Fórum de Bastos 

Adaptação em edifícios forenses à acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades 
especiais incluídas no 2º Pacote 

4ª Etapa da Cidade Judiciária de Campinas 
 

Celebração de Convênios: 

Firmado convênio, sem ônus para a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Objetivo:  
elaboração de laudo estrutural do Hospital Modelo para instalação do Fórum de Araçatuba. 

 

 
Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas – CONED 
 

Objetivo: Propor a política estadual sobre drogas lícitas e ilícitas, compatibilizando-a com o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas, acompanhando a respectiva execução. 

Metas: 

Estimular pesquisas visando ao aperfeiçoamento dos conhecimentos técnico-científicos 
referentes ao uso e tráfico de drogas; 

Articular, estimular, apoiar e acompanhar os programas de prevenção e tratamento, redução de 
danos e repressão ao tráfico de drogas; 

Propor a celebração de convênios com o Governo do Estado; 

Encaminhar ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas propostas fundamentadas de 
alteração do sistema legal de prevenção, fiscalização e repressão ao uso e tráfico de drogas. 

 

 

 
Composição do Conselho: 

33 instituições entre Secretarias de Estado e entidades da sociedade civil. A diversidade em sua 
composição lhe dá um caráter amplo e multidisciplinar. 

 

 
Ações Realizadas em 2011 – CONED: 
 

Elaboração do Manual de Orientação para Instalação e Funcionamento das Comunidades 
Terapêuticas no Estado de São Paulo; 

Criação do Decreto da Coordenação de Políticas Sobre Drogas (criada a Coordenação de Políticas 
sobre Drogas no Estado de São Paulo); 

Plano Estadual de Políticas sobre Drogas (entregue para a Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania); 

Encontro dos Conselhos Municipais sobre Drogas; 

Formação de novos Conselhos Municipais; 

Seminário CONED 25 anos “Convergências em Políticas Públicas sobre Drogas na Atualidade”. 
 

Seminários de Sensibilização para formação de novos conselhos municipais: 
Público: 1.674 pessoas atingidos 

 

 

Participação em Ações Diversas: 

Público: 3.119 pessoas atingidos 
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Resumo Atendimentos CONED: 
 

Total de Atendimento: 

Público atingido com as ações 4.793 

Telefonemas recebidos (de maio a dezembro) 1.139 (média de 143 / mês) 

Atendimentos Pessoais 115 (média de 9,6 / mês) 

E-mails recebidos (de maio a dezembro) 2.024 (média 253 / mês) 

Emails enviados 50.618 (média 4.218 / mês) 

Novos Conselhos Formados 13 
 

 

Ouvidoria 
 

Atendimentos em 2011: 

2.849 atendimentos, entre presenciais, por email, telefone e cartas 

188 respostas a demandas do Grupo de Relacionamento com o Cidadão e Terceiro Setor – 
GRDC/NAC 

29 denúncias de violações de Direitos Humanos. (desde set/2011). 

Responsável pela Coordenação da Comissão Interna de Certificação de Entidades Promotoras 
de Direitos Humanos. Expedição:  53 manifestações. 

 

 

 

Divisão de Justiça 
 

Certificado de Utilidade Pública: 80 entidades cadastradas através de Lei em 2011 de um total de 

5.560 entidades cadastradas; 

Cartórios e Juízes de Casamento: 811 cartórios cadastrados em atividade, sendo 1.393 Juízes de 
Casamentos e Suplentes em exercício. 

 

 

Centro de Recursos Humanos – CRH 
 

Convênio: Tribunal Regional Eleitoral- São Paulo e o Governo do Estado SP, solicitando a cessão de 

servidores para atuarem no cadastramento e coleta de dados biométricos dos eleitores dos Municípios 
de Jundiaí e Itupeva, delegando a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania a operacionalização 
da contratação de servidores para atuarem na Central de Atendimento ao Eleitor de Jundiaí. 
Realizações: 

Contratação e administração dos servidores contratados para atuarem junto T.R.E  na cidade de 
Jundiaí.  Contratação:  67 Oficiais Administrativos; 

Programa de Estagiários na SJDC: 17 estagiários atuam no âmbito da Pasta em 31 de dezembro. 

Capacitação e treinamento de servidores: 

Recursos Humanos 03 servidores por área 

Suprimentos 20 servidores por área 

Direitos Humanos e Cidadania  03 servidores por área  
 

 

 
Coordenação de Políticas Sobre Drogas – COED  
 

Definição: Criada pelo Decreto Estadual n. 57.049, de 09 de junho de 2011. Atribuição: atuar como 
articuladora de programas, projetos desenvolvidos nos mais diversos âmbitos do governo, 
estabelecendo uma rede de secretarias, conselhos e órgãos de pesquisa. - Contribuir na elaboração 
de políticas públicas afetas a área. 

Finalidade: 

Promover, elaborar, coordenar e acompanhar programas, projetos, atividades de prevenção ao 
uso indevido de drogas, tratamento, recuperação e reinserção social de dependentes químicos; 

Realizar estudos e pesquisas, cursos, conferências e campanhas; 

Capacitar pessoas para atuar em programas, projetos e atividades das áreas afetas às Políticas 
sobre Drogas.     

 
 

 Integrantes: 

Coordenação de Políticas sobre Drogas; Comissão Estadual para Assuntos Referentes a Bens 
Apreendidos do Tráfico de Drogas – COMBAT; Comissão Multidisciplinar Intersecretarial; Câmara 
Técnica; Observatório Paulista de Informações sobre Drogas. 
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Ações  - principais desenvolvidas pela COED em 2011 
 

Formulação de Políticas: 

Contribuição na formulação do texto e da justificativa da propositura do Projeto de Lei n. 698/11, de 
iniciativa do Poder Executivo, sancionado como Lei Estadual n. 14.592, de 19 de outubro de 2011, 
que dispõe: “Proíbe vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de bebida alcoólica 
ainda que gratuitamente, aos menores de 18 anos de idade, e dá outras providências correlatas”. 

Contribuição nas discussões e no texto do Anteprojeto de Lei, que dispõe: “Institui a Política 
Estadual sobre Drogas, cria o Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, cria o Fundo 
Estadual de Políticas sobre Drogas e dá outras providências”, em conjunto com o Conselho 
Estadual de Políticas sobre Drogas – CONED. 

 

 
 

  Representação Gráfica das Avaliações das Capacitações 

 
1 – Temas e Conteúdos 

Temas e Conteúco

atendeu todas; 

64,30%

não atendeu ; 0

atendeu 

parcialmente; 

14,20%

superou; 21,40%

 

 
2 – Instrutores 

Instrutores

atendeu todas; 

52,40%

não atendeu ; 0

superou; 40,40%

atendeu 

parcialmente; 

7,10%

 

                                   
 3 – Material Didático 

Material Didático

atendeu todas; 

57,10%

não atendeu ; 

2,40% atendeu 

parcialmente; 

17,80%
superou; 22,60%
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4 – Carga Horária 

Carga Horária

superou; 14,30%

atendeu todas; 

65,50%

atendeu 

parcialmente; 

20,20%
não atendeu ; 0

 
 

5 – Instalações 

Instalações

atendeu todas; 

46,40%

atendeu 

parcialmente; 

16,70%

não atendeu ; 0

superou; 36,90%

 
 

6 – Meu nível de aprendizado 

Meu nível de aprendizado

atendeu todas; 

69,00%

atendeu 

parcialmente; 

16,70%

não atendeu ; 

1,20%superou; 13,10%

 
 

7 – Avaliação Geral 

Avaliação Geral

atendeu todas; 

51,20%

não atendeu ; 0

atendeu 

parcialmente; 

9,50%
superou; 39,30%
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Pesquisa Científica 
 

Firmado convênio não oneroso da COED com a Universidade Cruzeiro do Sul. Objetivo:  realização da 
Pesquisa Científica - “A visão dos alunos de cursos de licenciatura sobre a formação para atuar na 
prevenção do abuso de drogas”, integração na sociedade. Previsão de realização: ano de 2012. 

 
Encontros Regionais 
 

Objetivo: Sensibilizar as comunidades e Governos Municipais para o tema das Políticas sobre Drogas 

que envolvam as diversas instâncias da Sociedade Civil Organizada, com vista a apontar a 
necessidade de implementação de ações que não sejam exclusivamente governamentais. Harmonizar 
conceitos sobre o tema, levar informação estimular discussão de alternativas possíveis para cada 
município e, sobretudo fomentar a criação de Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas. 

 
Encontros Realizados: 

1º Encontro Regional de Política sobre 
Drogas 

2º Encontro de Políticas sobre Drogas – 
Alternativas de Atuação 

Santos – 07.10.2011 São José dos Campos – 19.10.2011 

Participação:  09 Municípios da Região 
Administrativa de Santos 

Participação: 39 municípios da Região Administrativa 
de São José dos Campos 

Parceria:  Comad de Santos. 
Parceria: Secretaria Municipal da Juventude – 
Promad. 

 
Bens Apreendidos do Tráfico de Drogas – COMBAT - Comissão Estadual 
 

Visa à concretização do objeto do Convênio celebrado entre a União, por meio de sua Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da 
Justiça e da Defesa da Cidadania tendo como intervenientes o Ministério Público de São Paulo e o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo objetiva a capitalização do Fundo Nacional Antidrogas – 
FUNAD. Mediante destinação a esse Fundo de valores obtidos com a venda de bens móveis 
apreendidos em decorrência de tráfico de drogas e substâncias que causem dependência física ou 
psíquica e declarada perdidos em favor da União por decisão judicial. Finalidade: executar os 
programas de combate ao narcotráfico e o uso indevido de substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência física ou psíquica. 

Realizado:  Leilão em 14/12/2011 atingiu os seguintes objetivos:  arrecadação, retirar do pátio do 
leiloeiro os veículos e permitir que iniciasse o ano de 2012 com novos leiloeiros, cadastrados por edital 
realizado em novembro último. - Licitação de Leiloeiros – Contratação de Leiloeiros a partir de 
13.12.2011, com vigência de um ano, Contrato n. 75/2011. 

Leiloados 32 Lotes 

26 Lotes compostos por veículos  

06 Lotes compostos por bens diversos (celulares, eletrônicos, jóias e etc..) 

Valor mínimo previsto: R$ 16.250,00 

Valor arrecadado: R$ 89.050,00 – Tendo uma variação de 448% maior que a avaliação inicial 

50 pessoas presentes e 200 pessoas na modalidade “on-line”. 
 

 

 
Comissão Multidisciplinar Intersecretarial 
 

Finalidade: Organizar programas integrados e harmoniosos que possibilitem melhor eficácia no 
enfrentamento da questão do combate às drogas; Estimular a formação de grupos de trabalho e de 
estudos com prazo determinado; Propor Termos de Cooperação Técnica entre órgãos; Mapear os 
programas, projetos e serviços com foco na prevenção à droga, existentes nos órgãos participantes 
desta Comissão. 

Integrantes: Técnicos e profissionais indicados pelos titulares das seguintes Secretarias de Estado: 
do Desenvolvimento Social, do Emprego e Relações do Trabalho, da Segurança Pública, 
Educação, da Saúde, da Cultura, de Esporte, Lazer e Juventude, da Habitação e de Turismo. 

Realizado em 2011: 

Instalação da Comissão aos 16 de agosto de 2011, publicação em Diário Oficial aos 26 de 
outubro de 2011; 

“Criação do Grupo de Trabalho “Ação Centro Legal”, com intuito de estudar e planejar ações 
que visam minimizar e equacionar a problemática existente na região da Nova Luz”, 
conhecida como Cracolândia. 
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Câmara Técnica 
 

Finalidade: Gerir e controlar o fluxo de informações técnicas recebidas pela Coordenação; assessorar 

tecnicamente o Coordenador de Políticas sobre Drogas; assistir e certificar, mediante parecer 
conclusivo do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas – CONED, as comunidades terapêuticas 
do Estado de São Paulo e exercer outras atividades que lhe forem determinadas pelo Coordenador de 
Políticas sobre Drogas, de interesse para a adequada execução das atribuições da Coordenação. 
Instalada em 13 de setembro de 2011. 
Integrantes: Profissionais especializadas de Universidades Públicas e Privadas, Áreas da Saúde, 
Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo – IMESC, dentre outros com histórico de 
ações na área, mediante convite da Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania. 

Criados três Grupos de Trabalho 

Prevenção Tratamento Rede de Atenção 
 

 
Observatório Paulista de Informações sobre Drogas.  
 

Finalidade: - Reunir, manter e analisar dados referentes a drogas lícitas e ilícitas no Estado de São 
Paulo. - Disponibilizar as informações aos órgãos e entidades públicas, orientar e coordenar 
levantamentos estatísticos sobre o uso indevido de drogas. - Subsidiar o intercâmbio de informações 
entre instituições que atuam na prevenção, no tratamento do uso e na repressão ao tráfico de drogas.    

 
 

II - Entidades Vinculadas 
  
1. Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo – ITESP 
 
 

Missão: Promover o ordenamento fundiário, a democratização do acesso a terra e o desenvolvimento 
rural sustentável. 

Atuação: Dotar a municipalidade de uma precisa fonte de informações para o desenvolvimento de 
projetos sociais, urbanísticos e de infra-estrutura. 

 

 
Apoio aos Municípios:  
 

Projeto: Programa Minha Terra 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. Transformado em programa de governo por meio do Decreto nº 55.606/2010, 
é voltado para pequenos posseiros, da cidade e do campo, que convivem com conflitos pelo uso e 
posse da terra e com  a insegurança dominial sobre os imóveis que ocupam obstáculos para seu 
desenvolvimento social e econômico. 

 
Realizado em 2011: 

Elaboração:  416 títulos de propriedade e/ou domínio em várias regiões do Estado, sendo 64 da 

Região Sul (Vale do Ribeira), 197 da Região Oeste (Pontal do Paranapanema) e 155 da Região 
Sudoeste (Sorocaba e Alto Ribeira). Aguardo na entrega: 425 títulos. 55 da Região Sul (Vale do 
Ribeira) e 370 da Região Sudoeste (Sorocaba e Alto Ribeira); 

Convênios:  Municípios de Rosana, Euclides da Cunha, Teodoro Sampaio, Sandovalina, Mirante do 
Paranapanema, Pres. Bernardes, Presidente Venceslau e Caiuá. Viabilização de  repasse:  R$ 275 
mil. Finalidade:  recuperação, conservação e manutenção de estradas rurais no âmbito dos 
assentamentos estaduais. Local:  Região do Pontal do Paranapanema. Beneficiados:  1.512 
famílias, instaladas em 22 assentamentos estaduais. 

 

 
MDA/ITESP - Convênio 
 

Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária - Objetivo:  - proporcionar a integração de 

ações do Governo Federal, dos Governos Estaduais e Municipais, na constituição de um Cadastro 
Nacional de Imóveis Rurais. - executar Programa de Regularização Fundiária dirigido a agricultores 
familiares em apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável. -  fornecer 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. 
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Municípios atendidos em 2011 

Barra do Turvo   2,964.5405 hectares    188 glebas 

Eldorado 18,370.5465 hectares      57 glebas 

Sete Barras   1,854.2873 hectares      62 glebas 

Cajati 25,271.1529 hectares 1.044 glebas 

Jacupiranga 23,708.4854 hectares    505 glebas 

Pariquera-Açu   7,322.2762 hectares    203 glebas 

 
MDA/ITESP  - Convênio 
 

Programa Nacional de Crédito Fundiário - Objetivo:  - regularização e revitalização de projetos do 
Banco da Terra em todas as regiões do Estado. Benefício: 182 famílias e foram renegociadas dívidas 
de 76 associações. Financiamentos: 147 famílias apresentaram propostas das quais 66 foram 
encaminhadas para análise e deliberação dos agentes financeiros (Caixa Econômica Federal e Banco 
do Brasil). 

 
INCRA/ITESP  - Convênio 
 

Ação conjunta entre o INCRA/SP e o ITESP  prevê o levantamento topográfico georreferenciado e 
cadastro rural nos imóveis denominados Fazendas Valformoso e São Paulo, e Áreas Particulares nas 
Comunidades Quilombolas. 

 
ITESP/SMA-Instituto Florestal - Contrato 
 

Cadastro fundiário do Parque Estadual da Serra do Mar – PESM, com aproximadamente 315 mil 
hectares. Levantamento documental da área do parque, ocupação física e sobreposições. Concluído.  
 

Áreas Adjacentes – Possível inclusão no PESM 

Sabesp 02 Terras Devolutas não Tituladas 87 

Domínio Público 16 Terras Devolutas Tituladas 46 

Fora de Perímetros 20 
Áreas Indefinidas – Ações Discriminatórias em 
Andamento 

03 

Desapropriação 01 Terras Particulares 46 

Dados Jurídicos não Consolidados 04 Áreas discriminadas administrativamente pela S.A.A 08 

Área total aproximada: 120.000 hectares 
 

 
ITESP/Virgolino Açucareira/Fundação Florestal - Contrato 
 

 

Elaboração de diagnóstico fundiário do Parque Estadual do Jurupará – PEJU. Local:  municípios de 
lbiúna e Piedade. Objetivo: conhecimento e equacionamento dos conflitos existentes. Concluído. 
 

Realizado: 575 imóveis em 26.266,58 hectares 
 

 
ITESP/WWF Brasil - Contrato 
 

Levantamento fundiário para criação de Unidade Conservação (UC) em 3 polígonos denominados 
Bertioga, nos municípios de Bertioga e São Sebastião. Concluído. 
 

Realizado: 53 imóveis em 11.050,01 hectares.  
 

 
ITESP/Usina Colombo/Fundação Florestal - Contrato 
 

Levantamento de ocupações, da situação dominial e da documentação imobiliária existentes sobre as 
áreas propostas. Finalidade:  criação de novas Unidades de Conservação nas Serras de Itaberaba e 
Itapetinga.  Estabelecido pelo Decreto Estadual nº 54.746/2009. Concluído. 
 

Realizado: 612 ocupações (227 de Itaberaba e 385 de Itapetinga) em mais de 30.000 hectares. 
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ITESP/CESP - Contrato 
 

Avaliação:  900 imóveis no Distrito de Primavera, município de Rosana, de outros 30 imóveis dispersos 
no Estado de São Paulo. No ano de 2011, foram entregues os laudos de avaliação de 914 imóveis (884 
no distrito de Primavera e 30 em outros municípios).  

 
ITESP/Fundação Florestal - Contrato 
 

Levantamento georreferenciado e demarcação da Fazenda São Gerônimo em Natividade da Serra, 
com área de 834,9 ha. Trabalho concluído. 

 
ITESP/TAG (Transportadora Associada de Gás, subsidiária da Petrobrás/Fundação 
Florestal- Contrato 
 

Levantamento topográfico georreferenciado, avaliação e diagnóstico fundiário das ocupações e 
propriedades das áreas inseridas nos limites do Parque Estadual de Itaberaba, do Parque Estadual de 
Itapetinga, da Floresta Estadual de Guarulhos e da área da Pedra Grande, no interior do Monumento 
Natural Estadual da Pedra Grande, criadas pelo Decreto Estadual nº 55.662/2010. Trabalhos iniciados 
em 2011 e em andamento. 

 
ITESP/Usina Mandú/Fundação Florestal- Contrato 
 

Levantamento topográfico georreferenciado e regularização documental do Parque Estadual Carlos 
Botelho. Trabalhos iniciados em 2011 e em andamento.  

 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania/Fundação ITESP/Município da Estância 
Turística de São Luiz do Paraitinga - Convênio 
 

Execução do Projeto São Luiz do Paraitinga de Volta no Mapa, financiado pelo FID (Fundo Estadual de 
Defesa dos Interesses Difusos): levantamento topográfico e o cadastro de todos os imóveis visando 
recompor o cadastro imobiliário municipal perdido com a enchente. Instalação de marcos 
georreferenciados e levantamento topográfico de cerca de 500 imóveis. Trabalhos iniciados em 2011 e 
em andamento. 

 
ITESP/Usina Conquista do Pontal/Fundação Florestal - Contrato 
 

Execução de levantamento topográfico georreferenciado dos limites do Parque Estadual do Morro do 
Diabo com anuência dos confrontantes para a regularização dominial do imóvel. Trabalhos iniciados em 
2011 e em andamento. 

 
ITESP/Prefeitura Municipal de São José dos Campos - Contrato 
 

Realização do cadastro rural e diagnóstico fundiário com vistas à regularização fundiária no Distrito de 
São Francisco Xavier. Foram levantados e cadastrados 1.100 imóveis em uma área de mais de 
30.000,00 ha. Trabalho iniciado em 2011 e com previsão de conclusão para fevereiro de 2012. 

 
ITESP/Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato 
 

Levantamento topográfico e cadastral dos imóveis urbanos no centro do Município de Monteiro Lobato 
e nos bairros Souzas e São Benedito. Área total de cerca de 850.000,00 m². Concluído. 

 
Georreferenciamento de Assentamentos no Pontal do Paranapanema  
 

Levantamento Topográfico Georreferenciado dos limites dos Assentamentos situados no Pontal do 
Paranapanema, e saneamento do Sistema de Registro Público Imobiliário, cumprindo a Lei Nº 
10.267/2001. Entregue à Procuradoria Geral do Estado, Regional de Presidente Prudente – PR/10, 
07(sete) Assentamentos e 03 (três) em fase final para entrega. 
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Parcerias  
 

SENAR 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - protocolo de intenções. Finalidade: 
elaboração de programa de formação e capacitação profissional. 

SEBRAE-SP 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - protocolo de 
intenções.  Finalidade: realizar  oficinas de planejamento participativo. 

Instituto Adolfo 
Lutz e Instituto 
Botânico 

Parceria:  ITESP para o desenvolvimento de um projeto para o fomento e 
melhorias na produção de mel pelos agricultores familiares do Vale do Ribeira, 
denominado “Inserção do mel de agricultores familiares do Vale do Ribeira, 
através da identificação do mel de origem da Mata Atlântica”. Repasse de 
recursos: MDA. 

CATI 

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, IPEM - Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado de São Paulo e ITESP estabeleceram duas parcerias visando 
ao fortalecimento da comercialização da produção dos agricultores familiares, com 
foco na qualidade e apresentação. Protocolos firmados: 1)Programa Estadual 
Microbacias Hidrográficas – fase II junto aos produtores assentados e 
quilombolas.  2)Programa Integrado de Fruticultura (PIF)  - parceria para à 
certificação da produção dos agricultores familiares. 

SUTACO 

Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades estabeleceu parceria 
objetivando melhorar as condições da produção de artesanato em assentamentos 
e comunidades quilombolas, regularizar o artesão e promover o acesso a novas 
tecnologias para o desenvolvimento dos produtos. Capacitação:  25 servidores da 
Fundação Itesp para o cadastramento dos artesão. Finalidade: exposição do 
artesanato produzido por assentados e quilombolas em feiras, lojas de 
comercialização e na galeria virtual da Sutaco. 

Centro Estadual 
de Educação 
Tecnológica 
Paula Souza 

Parceria:  Fundação ITESP prevendo ações conjuntas. Objetivo:  implantar uma 
Classe Descentralizada na Escola Pedro Pomar - Assentamento Pirituba II, em 
Itaberá. Finalidade: capacitação profissional dos assentados e demais 
trabalhadores rurais de Itaberá e Itapeva. 
Resultado da Parceria: implantação de Classes Descentralizadas do Curso de 
Agroecologia em assentamentos de Teodoro Sampaio, Euclides da Cunha 
Paulista e Rosana. formando em 2011:  a primeira turma 60 alunos. 

Secretaria da 
Cultura 

Parceria:   Fundação ITESP. Realização: estudos para a instalação de uma sala 
de cinema para a comunidade assentada de Mirante do Paranapanema. 

 
Novos Assentamentos 
 

O Assentamento Zilda Arns, implantado no Município de Teodoro Sampaio, beneficiou diretamente 9 
famílias e viabilizou a abertura de lotes agrícolas em áreas a serem reflorestadas nos Assentamentos 
Santo Expedito, Fusquinha e Laudenor de Souza com o excedente de área de mata existente, 
permitindo o assentamento de mais 27 famílias em 2011. 

 
ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural   
 

Novo modelo de gestão dos serviços de assistência técnica e extensão rural prestados pela Fundação 
ITESP aos assentados e quilombolas - metodologia orienta os agricultores a programarem e 
implementarem  ações voltadas para o desenvolvimento sustentável, por meio de atividades 
educativas que qualificam as demandas a partir do diálogo, troca de experiências e da construção de 
diagnósticos. 

Cartilha do GAD: Apresenta por meio do resultado da ação os princípios que orientam a 
metodologia, garantindo a efetiva participação dos agricultores assistidos. 

 

 
Implementação do SISGAD 
 

Sistema informatizado que monitora os trabalhos de assistência técnica e extensão rural prestados, 
permitindo uma efetiva gestão, avaliação e principalmente o replanejamento dessas ações. 

 
Apoio à Comercialização 
 

PPAIS - Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social, criado pela Lei 14.591/2011, a DAPD 
participou das discussões que antecederam a criação do Programa e contribui com o processo de 
regulamentação.  



 

 

 

121 

Desenvolvimento Rural Sustentável 

Tipo de ação 2011 Observação 

Assistência técnica 
(assentados e quilombolas) 

27 novas famílias 
Atendimento permanente.  
*Novas famílias em novo assentamento.  

Assentamentos Implantados 01 
1 assentamento novo e expansão de outros 3 
assentamentos em Teodoro Sampaio 

Infra-estrutura: 

 
26 ações 

Instalação de poços com reservatórios para o 
abastecimento humano em sete assentamentos; 
Fornecimento de material para construção da rede 
de distribuição de água do Assentamento Pirituba 6 
Reforma da casa da farinha do Quilombo Fazenda 
da Caixa; Estabelecimento de convênios com oito 
Prefeituras Municipais do Pontal para manutenção 
de estradas; Realização de serviços de 
conservação de solo, Adequação de área e 
manutenção de estradas em sete assentamentos; 
Recuperação do sistema de abastecimento de água 
do Assentamento Sto Antonio da Lagoa e da 
Classe Descentralizada – ETEC da Gleba XV de 
Novembro. 

Difusão Tecnológica 123 kits 

Cerca elétrica - manejo de pastagem (649 fam); 
Conjuntos de irrigação por gotejamento (1.094 fam); 
Equipamentos para vacinação contra brucelose 
(2.188 fam); Sementes para adubação verde (35 
fam); Materiais de apicultura (40 fam). 

Recuperação solo calcário 897 t Recuperação/fertilização da terra (453 famílias). 

Segurança alimentar – horta 
e aves 

373 kits horta 
263 kits aves 

221 kits pomar 
Viabilização da produção (857 famílias). 

Empréstimo de sementes 261 sacos Viabilização da produção (184 famílias). 

Adubação verde 1.390 kg Sementes para adubação verde (35 famílias). 

Culturas Perenes (pomar 
comercial) 

4.884 mudas Viabilização da produção (221 famílias). 

Pequenos Animais - Ovinos, 
apicultura, piscicultura 

29 projetos Viabilização da produção (29 famílias) 

 

Assentamento de Trabalhadores Rurais 
 

Famílias assentadas  1981 a 1994 1995 a 2011 Total 

Em áreas do Governo Estadual 1.533 5.171 6.704 

Em áreas do Governo Federal 1.896 1.836 3.732 

Total de Famílias 3.429 7.007 10.436 
 

Todas as famílias mencionadas são assistidas pela Fundação ITESP 

Regularização fundiária – Parceria: municípios. Realização: Trabalhos técnicos e jurídicos para a 
regularização fundiária e legitimação de posses. 

 

Documentos expedidos 1995 – 2011 

Ano Total geral de títulos Cadastro urbano para IPTU 

Área (ha) 
 

Títulos expedidos Área (ha) N. de imóveis 

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 
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Ano Total geral de títulos Cadastro urbano para IPTU 
Municípios 

(2011) Área (ha) 
 

Títulos 
expedidos 

Área (ha) N. de imóveis 

2008 26,5212 3.129 17,4045 3.487 Eldorado, Iguape, Itapeva, Tarabai, 
Itapirapuã Paulista, Capão Bonito, 
Mirante doParanapanema , Itu e 
Pilar do Sul . 

 

2009 3.806,9741 1339 25,1050 1032 
 
 
 
 
 

2010 45,7915 811 20,9753 1.116 
2011* 412,7951 416 - - 

Total 79.972,4928 27.459 5.057,7305 42.617 
* 416 entregues e 425 aguardando evento 

 
Formação e capacitação 
 

Cursos de formação e capacitação às comunidades atendidas e aos servidores. 

 
Evolução das Atividades de Formação 

Ano 

Nº de  
Atividades 
Realizadas 

  

Participantes 
Custo em R$ 

Técnicos Assentados Quilombolas Outros Total 

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 9.208 443.305,31 

2007 198 1.907 1.366 428 26 3.727 343.962,86 

2008 182 504 2.048 837 28 3.417 196.916,34 

2009 296 1.088 4.245 465 67 5.865 201.660,19 

2010 226 2.196 2.075 204 481 4.956 144.647,31 

2011 248 1.346 2.578 354 14 4.292 471.676,44 

Total 2.975 18.001 32.068 7.014 2.679 59.762 3.055.656,35 
 
 

Situação das Comunidades de Quilombos até dezembro de 2011 
 
Comunidades Reconhecidas: 07. Total: 371 famílias atendidas. 
 

Comunidade Município 
Área total 

(ha) 
Área devoluta Área particular 

Famílias 
(Nº) 

Ano de 
Reconhecimento 

Poça Eldo/Jacup 1.126,14 0,00 1.126,14 41 2008 

Ribeirão Gde 
/Terra Seca 

Barra do 
Turvo 

 

3.471,04 948,87 2.522,17 77 2008 

Cedro 1.066,11 0,00 1.066,11 23 2009 

Reginaldo 1.279,68 208,23 1. 071,45 94 2009 

Pedra Preta/ 
Paraiso 

3.280,26 0,00 3.280,26 80 2009 

Sertão de 
Itamambuca 

Ubatuba 509,94 discriminatória discriminatória 31 2010 

Peropava Registro 395,98 0,00 395,98 25 2011 
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2. Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC 
 

IMESC, no ano de 2011, deu continuidade ao processo de reorganização administrativa objetivando 
melhorias quali-quantitativas na realização de perícias nas áreas de Medicina Legal e Investigação de 
Paternidade (DNA) e  fomentar ações de cunho científico junto ao Centro de Estudos. 
 

Procedimento: As perícias são realizadas através da demanda enviada pelo Poder Judiciário do 
Estado de São Paulo, Defensorias Públicas do Estado e INSS acidentário.  
 

Realização: Dois mutirões para coleta de sangue nas regionais descentralizadas de saúde.1) 
Ribeirão Preto - Atendimento:  760 famílias. 3.040 pessoas.  2)São José do Rio Preto - 
Atendimento:  887 famílias. 3.548 pessoas.  Total: 1.647 famílias. 6.588 pessoas. 

 

 

 
Medicina Legal 
 

Áreas clínica e psiquiátrica – Perícias realizadas e laudos expedidos 
 

    Discriminação 2011 

Perícias realizadas 14.521 

Laudos expedidos 20.513 
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Devido ao cumprimento da chamada “Meta 2”, imposta pelo Conselho Nacional de Justiça, o nº de 
laudos expedidos em 2011 foi superior ao número de perícias realizadas. 

 
 

Investigação de Paternidade 
 

Imuno-hematologia – Famílias atendidas e laudos expedidos 
 

Discriminação 2011 

Agendamentos realizados 23.131 

Famílias atendidas 10.983 

Laudos expedidos 11.965 
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A diferença observada entre aos agendamentos realizados e as famílias atendidas devem-se ao não 
comparecimento de uma das partes a serem periciadas, impossibilitando a realização do exame e 
reconvocação dos periciandos. 
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Principais Realizações em 2011 
 

Parcerias: -  Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo/Centro de Atenção Integrada à 
Saúde Mental – CAISM. Finalidade:  ministrar aulas teóricas e práticas no estágio de Psiquiatria 
Forense para Residentes do 3º ano do programa de Residência Médica. - Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Finalidade: ministrar aulas teóricas e práticas no estágio de Medicina Legal 
para Residentes do 2º ano do programa de Residência Médica; 

Abertura de edital de cadastramento de médicos para composição do quadro de peritos. Resultado:  

cadastramento de 17 médicos peritos; 

Estabelecimento de Termo de Cooperação Técnica com a Coordenação de *Políticas para as 
populações Negra e Indígena; 

Instalação de brinquedoteca/gibiteca para acolhimento e humanização do atendimento de crianças que 
passam por perícia no IMESC; 

Treinamento: 21 técnicos da área de saúde do município de Piracicaba em coleta de exame de DNA. 
Realização:  “cadeia de custódia”, que garante a lisura no processo de coleta e identificação das partes; 

Participação: II Encontro de Educação da ABRAMD  - Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos 
sobre Drogas – “Prevenção do Possível” com apresentação de trabalho científico; 

Repactuação do Convênio com a Defensoria Pública do Estado de SP. Resultado: número de perícias 
em Medicina Legal de 600 para 1.200 ao mês. 

 
 

3. Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente –   
CASA 
 
1 - Principais realizações em 2011 
 
Descentralização 
 

Objetivo: Descentralização do atendimento, com a conseqüente melhoria na atenção aos jovens. 
Diferencial com os demais Estados da Federação. 

Realização :  Inauguração da 8 unidades de internação e internação provisória. Total:  424 vagas. 
Local:  São Paulo/Jardim São Luiz (2), Praia Grande (2), São Bernardo do Campo (2), Tanabi (1) e 
Batatais (1). 
 

Investimentos: R$ 6,9 milhões. Finalidade: reforma e adaptação de centros socioeducativos que 
têm estruturas mais antigas. Beneficiados: 15 centros. 
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Atividades socioeducativas 
 

Fundação CASA tem atuado no sentido de aprimorar a qualidade do serviço prestado aos cerca de 
8.500 adolescentes em conflito com a lei a ela vinculados. 
Neste sentido, uma série de atividades e programas foi desenvolvida tanto para dotar os jovens de 
programas de qualidade como para capacitar os funcionários da instituição. 

 
Resumo das Atividades e Programas Desenvolvidos 

Atendimento integral em escola formal dos adolescentes da instituição. Na Fundação, a extrema 
maioria dos jovens chega com defasagem escolar. Passam, então, por um programa de reordenamento 
da trajetória escolar. Em decorrência do programa, 110 jovens conseguiram prestar a prova do ENEM 
em 2011; 

Acesso garantido a práticas desportivas a todos os adolescentes. Além da prática diária nos centros 
socioeducativos, foram realizados seis grandes torneios. Os dois principais são a VI Copa da CASA de 
Futebol de Campo, disputada de janeiro a março nas preliminares do Campeonato Paulista, e a VI 
Olimpíada da CASA, em novembro. Reunindo mais de 700 jovens no Complexo do Ibirapuera, a 
Olimpíada é o maior evento esportivo do mundo voltado a jovens em conflito com a lei; 

Atendimento integral na área de arte e cultura, a partir de oficinas realizadas diariamente nos centros 
socioeducativos. As oficinas culminaram em três eventos principais: um festival de música (em maio), 
uma mostra de teatro estadual (em junho) e um festival de cultura urbana realizado na programação da 
VI Olimpíada da CASA (novembro); 

Atendimento integral em mais de 60 cursos de iniciação profissional básica. Só em 2011, 17 jovens 
foram aprovados nos vestibulares das ETECs; 

Somadas as quatro áreas pedagógicas, foram 607.844 atendimentos; 

Capacitação de 3.955 funcionários e parceiros de ONGs conveniadas em 2011 pela Escola para 
Formação e Capacitação Profissional. Desde 2006, já foram capacitadas 29.012 pessoas; 

Realização, em abril, do VI Encontro Estadual de Planejamento Estratégico da Fundação CASA. Os 
encontros definem, anualmente, as metas da instituição, a partir da participação de diretores e 
funcionários de carreira. São realizados desde 2005. 

 
Atuações com municípios 
 

Ações estruturantes para facilitar a integração Estado/Municípios no atendimento aos adolescentes.  

 
Ações Principais entre Estado / Municípios 

Aprovação do Plano Operativo de Saúde da Fundação CASA, pelo Ministério da Saúde. O plano já 
permite que prefeituras que atendam jovens de unidades da CASA, via Sistema Único de Saúde (SUS), 
recebam recursos complementares. A apresentação do plano foi iniciativa da instituição e faz parte de 
um programa cujas ações visam o aperfeiçoamento na atenção à saúde dos jovens. Este programa 
resultou, em anos anteriores, na criação de unidades de atenção integral à saúde do adolescente e do 
servidor (UAISAs), vinculadas a cada uma das divisões regionais; 

Abertura do portal de dados da Fundação CASA para as prefeituras. Por meio de convênios, os 
municípios podem ter acesso aos dados de jovens atendidos pela instituição, para que possam 
acompanhá-los no cumprimento da medida de liberdade assistida e nas políticas sociais necessárias no 
pós-internação. Até 5 de dezembro, 46 prefeituras já haviam formalizado os convênios de acesso ao 
portal, feito via intranet. 

 
 
2 – Perspectivas para 2012 
 

65 unidades até o final de 2012; 

Licitar a construção de mais duas unidades com capacidade para 56 jovens, que deverão começar a ser 
construídas ainda em 2012; 

Continuar as atividades de capacitação, planejamento estratégico e atividades citadas no campo relativo 
a 2011; 

investir no incremento da medida de semiliberdade, com a instalação de seis novas unidades (cada uma 
com 20 vagas) que serve de alternativa à internação. 
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4. Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM-SP 
 
IPEM-SP efetua, no estado de São Paulo, através 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 
 

Resumo das atividades de Fiscalização 

145.474  Estabelecimentos Fiscalizados 

2.369 Autos de infração emitidos 

39 
Postos de Combustíveis tiveram apreensão de placas de bombas de combustíveis com 
indícios de adulteração, 

 
Desempenho das Verificações Realizadas em 2011 

Tipo de 
Verificação 

Definição 
Quantidade 
Verificada 

Verificação 
subsequente 

Anualmente em todos os estabelecimentos comerciais e 
industriais do Estado 

627.821 
instrumentos 

Verificação após 
reparo 

Instrumentos reprovados na verificação subseqüente, ou 
nos instrumentos que sofreram reparos por firmas 
credenciadas 

20.856 instrumentos 

Verificação inicial 
Dependências dos fabricantes ou importadores de 
instrumentos de medição, antes de colocados à venda. No 
Estado de São Paulo há, em torno de 120 fabricantes 

2.490.556 
instrumentos 

Autoverificação 

Supervisão dos instrumentos fabricados ou reparados, 
através de auditorias e venda de selos de verificação. 
Efetuadas em:  a)cronotacógrafos, instrumentos de medição 
para fluxo de água fria (hidrômetros); b)instrumentos de 
medição de gás; c) instrumentos de medição de eletricidade 
(medidor de energia elétrica) 

4.059.348 
instrumentos 

 

2- Fiscalização de Produtos Pré-Medidos 
 

Definição: A quantidade é determinada sem que o consumidor acompanhe o processo de medição. 
Geralmente é acondicionado em algum  tipo de embalagem, a qual traz no rótulo a quantidade de 
produto nela contida. 

Finalidade: É importante, pois é praticamente impossível ao cidadão conferir, no ato da compra, como 
por exemplo, se um rolo de papel higiênico tem de fato os 30 metros indicados na embalagem. 

Produtos pré medidos: Arroz, feijão, manteiga, leite, óleo comestível, detergente, sabão em pó e 

outros. 
 

 

Atuação: As equipes de fiscalização do IPEM-SP percorrem os pontos de venda, os depósitos e as 
fábricas desses produtos, principalmente os supermercados, procedendo pré-exame (pesagem de cinco 
unidades do produto, com a embalagem inclusive) e coletando amostras daqueles suspeitos de 
apresentarem erros contra o consumidor. 
 

Equipe: dispõe de laboratórios especialmente montados para a fiscalização, nos municípios de Bauru, 

Campinas, Presidente  Prudente, Ribeirão  Preto, São Carlos, São José dos Campos, São José do 
Rio Preto e São Paulo, além de células coletoras nos municípios de Araraquara, Araçatuba, Marilia, 
Santos e Sorocaba, que atuam  em todo o Estado de São Paulo. 

 

Ação: 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. 

 
 

Fiscalização de Produtos Pré Medidos em 2011 

Exames Realizados Autuações 

286.824 13.645 
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Diretoria Técnica da Qualidade  
 

1- Fiscalização de Produtos e Serviços com a Conformidade Avaliada 
 

Definição: Consiste na fiscalização de produtos e serviços com a Avaliação da Conformidade 
Compulsória (certificação de produtos e serviços, declaração do fornecedor, etiquetagem, etc.), 
estabelecida através de Portarias do INMETRO. 
 

Ação: Os produtos com avaliação da conformidade são identificados através da Marca de 
Conformidade do INMETRO (Selo de Identificação da Conformidade reconhecido no âmbito do 
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade aposto no produto/embalagem). O uso do selo 
somente é autorizado, após a constatação de que os produtos atendem a requisitos pré-estabelecidos 
em Normas e Regulamentos Técnicos, proporcionando um adequado grau de confiança. 
 

Fiscalização Realizada em 2011 

Aprovadas 7.920.172 

Reprovadas 91.299 

Apreendidas/Interditadas 85.881 

Estabelecimentos Fiscalizados 6.861 

Autos de Infração emitidos 2.107 
 

 

 
2- Fiscalização de Produtos Têxteis 
 

Definição:Consiste na verificação da existência de etiqueta com informações obrigatórias referente aos 
dados do fabricante/importador, instruções de conservação, composição têxtil e tamanho, em roupas, 
tecidos, artigos de cama, mesa e banho, etc. 

Fiscalizações Realizadas em 2011 

Aprovadas 18.442.903 

Reprovadas 170.978 

Estabelecimentos Fiscalizados 17.556 

Autos de Infração emitidos 5.503 
 

 
3- Departamento de Metrologia Científica e Industrial (DMCI)  
 

Missão: No âmbito da metrologia legal, o DMCI executa verificações compulsórias em termômetros 
clínicos e industriais, em densímetros e flutuadores e em etilômetros. O departamento é dividido em três 
centros: o de Calibração, o de Ensaios e o de Medições e Verificações Especiais, constituídos de 
laboratórios metrológicos e setores que oferecem à indústria, comércio e órgãos governamentais 
prestação de serviços em metrologia. 
 

Calibrações Efetuadas em 2011 

Ensaiados / Verificados  1.051.033 

Documentos emitidos (certificados/laudos). 66.065 
 

 
Departamento de Avaliação e Certificação do IPEM-SP (DACE) 
 

1- Certificação de Produtos 
 

Definição: O DACE consiste na certificação de produtos, de forma voluntária, com relação às exigências 
contidas na regulamentação existente, com vistas à ampliação de mercados, inclusive externos. O DACE 
atua na certificação de unidades armazenadoras em ambiente natural (silos), obedecendo os requisitos 
técnicos obrigatórios ou recomendados pelo MAPA (ministério da agricultura, pecuária e abastecimento) 
nas atividades de guarda e conservação de produtos agropecuários. 
 

Certificadas: 02 unidades armazenadoras em 2011 
 

 
2- Avaliação da Conformidade de Produtos  
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Definição: Consistem na 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. 
 

Em 2011, o DACE avaliou artigos escolares para empresas privadas. 
 

 
3- Inspeções em Caminhões Transportadores de GLP Fracionado 
 

Definição: Consiste na inspeção e certificação de veículos que transportam GLP fracionado (botijões de 
gás de cozinha), em atendimento a legislação estadual, específica para o assunto. 

Total de Inspeções em 2011 

Veículos 1.475 

Equipamentos utilizados para o  transporte 1.305 
 

 
Atividades Desenvolvidas pelo IPEM-SP -  exercício de 2.011  
 

Tipo (A) Subseqüente Inicial Após reparo Total 

Pesos 2.577 12.686 11 15.274 

Densímetros 0 33.218  33.218 

Instrumentos de Pesagem  286.746 208.064 3.212 498.022 

Instrumentos de Medição de 
Comprimento 

27.931 28.407 40 56.378 

Taxímetros 49.149 14.051 9.046 72.246 

Instalação de Medição de Gás de escape 1.715 1.327 66 3.108 

Medidores de Velocidade 3.189 234 315 3.738 

Etilômetros (bafômetros) 2.699 337  3.036 

Medidas de Volume 9.680 5.796 652 16.128 

Arqueação de Tanques 449 - - 449 

Caminhões e vagões tanques 
(compartimentos) 

10.694 - 50 10.744 

Instalação de Medição de Óleo 
Lubrificante 

223 5.543 12 5.778 

Bombas de Combustíveis Líquidos 92.536 11.997 4.059 108.592 

Bomba Medidora de GNV 1.510 - 33 1.543 

Termômetros 0 1.074.551  1.074.551 

Esfigmomanômetros 10.558 839.517 34 850.109 

Opacímetros 560 255 11 826 

Máquina para Pesar Café 3.067 164 11 3.242 

Caçambas - 8.240 - 8.240 

Outros instrumentos 9 21.240 2.942 24.191 

 

Tipo (B) Subsequente Inicial Após reparo Autoverificação Total 

Hidrômetros 0 118.218 43 2.580.526 2.698.787 

Medidor de Volume de Gás 154 105.921 319 216.802 323.196 

Instrumento de Medição para 
Eletricidade 

0 790 - 1.026.953 1.027.743 

Cronotacógrafos 124.375 - - 235.067 359.442 

 
 

Tipo (A+B) Subsequente Inicial Após reparo Autoverificação Total 

Total 627.821 2.490.556 20.856 4.059.348 7.198.581 

 
 

Os produtos e as quantidades fiscalizados obtiveram o seguinte resultado:  
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Qualidade (janeiro a dezembro de 2.011) 

Produto / Quantidade Fiscalizada Aprovada Reprovada Apreendida Interditada Coletada 

Total (A à L) 26.442.642 26.181.040 174.528 64.975 21.866 223 

Produto (A) 
Fiscalizada e 

Aprovada 

Acessórios de veículo fabricado (executivo/frescão) 840 

Aquecedor de água portátil ou ebolidor 10 

Bases para fusíveis 2.693 

Acessórios de veículos novos de características rodoviárias para o 
transporte coletivo de passageiros 

 
71 

Acessórios de veículos novos de características urbanas para o 
transporte coletivo de passageiros 

 
53 

Aquecedor de água a gás do tipo acumulação 127 

Bebedouro elétrico 3.450 

Bloco autônomo de iluminação 7.982 

Cilindros de aço/liga leve p/ GNV – novos 1.350 

Colete de segurança de alta visibilidade (produto) 253 

Condicionador de ar doméstico tipo janela 1.169 

Condicionador de ar doméstico tipo split 1.575 

Condutor flexível (tubo e flange) – GNV 2.085 

Conexões de ferro fundido maleável p/ condução de fluídos 3.601 

Cordões flexíveis (NBR 14633) 875 

Chaves tipo faca com fusível 1.224 

Chaves tipo faca sem fusível 1.611 

Conectores 66.275 

Dispositivo de quebra-mato 11 

Empresa fabricante de coletes de segurança de alta visibilidade 2 

Empresa fabricante de dispositivo quebra-mato 300 

Equipamento c/ função  de emitir som 19.839 

Estárteres 28.995 

Extintores de incêndio novos 11.934 

Filtros adicionais para óleo diesel (filtro prensa) 249 

Fios e cabos flexíveis (NBR 14897) 1.763 

Fios e cabos flexíveis (NBR 14898) 1.108 

Fornos a gás 1.495 

Fusíveis tipo cartucho 10.274 

Fusíveis tipo rolha, faca e cartucho 14.853 

Interruptores (regulamentados) 13.762 

Invólucro estanque GNV 5.420 

Lâmpadas dicróicas 15.206 

Lampadas fluorescentes circ. com reator integrada a base 205 

Lampadas fluorescentes circ. sem reator integrada a base 107 

Lâmp. Fluorescente com bulbo color. c/ reator integ. a base 130 

Lâmp. fluoresc. compac. c/ reator integ. a base e bulbo 20.581 

Lâmpadas fluoresc.tubulares sem reator integrado a base 56.974 

Lâmpadas halógenas 16.591 

Luvas isolantes de borracha - EPI 423 

Motor  Elétrico Trifásico de indução rotor gaiola esquilo 95 

Peça semifacial filtrante - EPI 200 

Pneus novos 49.936 

Pneus para motocicletas 9.347 

Pó para extinção de incêndio 71.063 

Porta estárteres 50 

Protetor elétrico 35 

Receptáculos para lâmpadas fluorescentes e incandescentes 68.291 

Receptáculos para lâmpadas compactas do tipo Edson (rosca)  108 

Recipiente de aço para GLP - requalificado 20 

Reguladores de baixa pressão para GLP 14.498 

Reservatório de água potável 10 

Redutor de pressão (GNV) 1.511 
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Produto (A) 
Fiscalizada e 

Aprovada 

Serviço de ensaio de estanqueidade em instalações subterrâneas 1 

Serviço de instalação e retirada de SASC 1 

Serviço de requalificação de cilindros para GNV 5 

Sistema de ventilação (GNV) 949 

Suporte GNV 2.622 

Tomadas múltiplas 470 

Tubulação de alta pressão GNV 1.111 

Válvula de abastecimento GNV 1.873 

Válvula de cilindro GNV 2.175 

Válvula de fechamento rápido para sistema GNV 224 

Variadores de luminosidade 7.265 

Variadores de velocidade 5 

 

Produtos (B) 
Quantidade 

Fiscalizada Aprovada Reprovada 

Cestas de alimentos e similares 6.938 4.269 2.669 

Descontaminador de equipamento p/  transporte de produtos 
perigosos (registro empresa) 

 
20 

 
18 

 
2 

Dispositivo de acoplamento mecânico (engate) 1.270 1.269 1 

Fogões a gás 8.590 8.554 36 

Lâmpadas fluoresc. compacta   c/ reator integ. (pbe) 235.981 235.698 283 

Lustres 20.627 20.102 525 

Máquina de lavar roupa de uso doméstico 7.367 7.293 74 

Refrigeradores e assemelhados 8.632 8.551 81 

Televisores com tubos de raios catódicos (cinescópio) 2.149 2.108 41 

Televisores do tipo plasma, LCD e de projeção 10.609 10.448 161 

Ocorrências diversas - qualidade 21 20 1 

 

Produto (C) Fiscalizada Aprovada Apreendida 

Bicos de mamadeira 91.587 91.553 34 

Cabos de aço de uso geral 606 605 91.587 

Cabos e cordões flexíveis até 750 V (NBR 13249) 5.906 5.902 4 

Chupetas 208.098 207.979 119 

Cordões conectores acoplados aos aparelhos elétricos, 
eletrônicos ou eletro-eletrônicos 

6.220 6.199 21 

Cordões prolongadores /extensões 47.052 46.867 185 

Disjuntores 89.622 89.497 125 

Extensões enroladas 10.828 10.822 6 

Filtros de linha 24.402 24.270 132 

Fósforos de segurança 714.254 710.654 3.600 

Interruptores (compulsórios) 108.730 108.595 135 

Isqueiros a gás recarregáveis 1.108 908 200 

Mamadeiras 165.160 164.861 299 

Mangueira de PVC para GLP 16.604 16.501 103 

Preservativos masculinos 769.897 769.867 30 

Preservativos masculinos 769.897 769.867 30 

Reatores eletromagnéticos 5.709 5.668 41 

Reatores eletrônicos 46.694 46.464 230 

Tubo metálico flexível 4 1 3 

 

Produto (D) Fiscalizada Aprovada Interditada 

Barras e fios de aço 1.617 1.109 508 

Cabos de potência até 1 kv (NBR 7288) 2.260 2.254 6 

Tubo de aço carbono para usos comuns na cond. de fluidos 3.219 3.177 42 

 

Produto (E) Fiscalizada Aprovada Coletada 

Fios / cabos / cordões (regulamentados) 264 263 1 
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Produto (F) Fiscalizada Aprovada Reprovada Apreendida 

Adaptação de acessórios em veículos com 
característica rodoviária para o transporte coletivo 
de passageiro 

 
147 

 
140 

 
6 

 
1 

 

Produto (G) Fiscalizada Aprovada Reprovada Apreendida 

Adaptação de acessórios em veículos com 
característica urbana para o transporte coletivo de 
passageiro 

 
1.341 

 
1.314 

 
5 

 
22 

Aparelho para melhoria da qualidade da água 
para consumo humano  

2.907 2.791 42 74 

Empresa de manutenção de extintores de 
incêndio 

215 188 25 2 

Empresa Instaladora de sistema de GNV 138 114 22 2 

Extintores de incêndio manutenidos 33.280 32.368 206 706 

Isqueiros descartáveis a gás 96.075 91.937 78 4.060 

Lâmpadas incandescentes 225.460 225.327 103 30 

Panela de Pressão 33.932 33.844 45 43 

Produto com plugue incorporado fora do padrão  12.300 11.296 4 1.000 

Tomadas  177.566 167.976 20 9.570 

Uso de marcas, símbolos de acreditação e selos 
de identificação INMETRO 

169 0 5 164 

Adaptadores de plugues e tomadas 197.090 171.078 15.692 10.320 

 
Produto (H) Fiscalizada Aprovada Apreendida Interditada 

Capacetes de segurança para uso na indústria 3.933 3.667 161 105 

Capacetes prot. p/ ocupantes motocicletas e simil. 13.661 13.629 29 3 

Conversor catalítico destinado a reposição 3.534 3.335 104 85 

Luminárias 116.975 113.428 2.005 1.542 

 
Produto (I) Fiscalizada Aprovada Apreendida Coletada 

Cadeira Plástica Monobloco 14.227 14.100 118 9 

Estabilizadores de tensão monofásicos até 3 KVA 13.090 13.072 10 8 

Luvas para procedimentos não cirúrgicos 161.516 160.495 1.019 2 

 
Produto (K) Fiscalizada Aprovada Reprovada Apreendida Interditada Coletada 

Brinquedos 2.768.038 2.748.273 658 18.142 961 4 

 
Produto (J) Fiscalizada Aprovada Reprovada Apreendida Interditada 

Cordões conectores em geral 527.750 518.936 1 1.556 7.257 

Plugues (compulsórios) 185.117 181.561 52 3.493 11 

Pneus reformados automotivos 16.357 15.999 184 80 94 

Ventiladores de teto de uso 
residencial 

9.151 9.123 17 5 6 

 
Produto (K) Fiscalizada Aprovada Reprovada Apreendida Coletada 

Estabilizadores de tensão 
monofásicos até 3 KVA 

13.090 13.072 10 8 
 

8 

Produtos têxteis 18.613.881 18.442.903 169.181 1.601 196 

 
Produto (M) Fiscalizada Aprovada Apreendida Interditada Coletada 

Fios e cabos (NBR NM 247) 37.679 36.735 15 926 3 

 

 
5. Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-SP 
 
A  reorganização da Instituição, expansão na diversidade de temas, cobertura dos serviços no 
Estado de São Paulo e a melhoria no desempenho de suas atividades foi a maior 
característica da Instituição em 2011. O ano foi marcado pelos temas:  
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Apagão da Energia Elétrica; problemas na entrega no Comércio Eletrônico e nas compras feitas através 
dos sites de compras coletivas; comercialização de produtos com prazo de validade vencido; problemas 
com Instituições Financeiras, envolvendo especialmente a questão de cobranças indevidas; Cartões de 
Crédito; Telefonia Fixa e Celular, Telefones; Superendividamento de consumidores, Campanhas contra o 
Álcool para adolescentes,  Fumo em locais proibidos, combate à Adulteração de Combustíveis e outros. 

 
Atendimento ao consumidor  -  atuou nas seguintes melhorias: 
 

 

Local:  Postos do Poupatempo Sé, Itaquera, Santo Amaro, CIC’s (Centro de Integração da 
Cidadania) Norte, Leste, Oeste, Sul, Feitiço da Vila e Casa da Cidadania - Imigrantes e Unidade 
móvel - Procon Itinerante;  
À distância - Telefone 151, Cartas, Atendimento Eletrônico e Atendimento Web.  
Objetivo: Buscar a facilitação do acesso de consumidores aos serviços de atendimento e consultas 
sobre seus direitos e deveres e promover a solução dos conflitos de consumo.  
 

 

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Média Mensal 40.602 42.973 44.250 44.484 52.560 60.602 

Total Anual 487.226 515.681 530.996 533.805 630.715 727.229 

 
Principais Assuntos que Motivaram Consultas e Reclamações de Consumidores 

Serviço Nº consulta Tipo de Reclamação 

Banco 
Comercial 

28.165 
Cobrança indevida, Contrato (não cumprimento, alteração, transferência, 
irregularidade, rescisão), falha bancária em transações eletrônicas 
(transferências indevidas, saques indevidos); 

Cartão de 
Crédito 

27.631 
Cobrança indevida, contrato (não cumprimento, alteração, transferência, 
irregularidade, rescisão, etc); 

Telefonia 
Fixa 

21.745 
Cobrança indevida/abusiva, serviço não fornecido (entrega/instalação/ 
não cumprimento da oferta/contrato), vício de qualidade (mal executado, 
inadequado, impróprio); 

Telefone 21.146 
Produto entregue com danos/defeitos, não entrega/demora na entrega do 
produto, garantia (abrangência, cobertura, etc); 

Telefonia 
Celular 

18.936 
Cobrança indevida/abusiva,contrato(rescisão/alteração unilateral), dúvida 
sobre cobrança/ valor/ reajuste/ contrato/orçamento. 

 
Melhorias: 
 

Ações que visam o melhor desempenho e efetividade dos serviços prestados à população 

1- Ampliação em 137,0 % no número de empresas cadastradas para recebimento de Carta de 
Informações Preliminares – CIP eletrônica  de 54 para 128 habilitadas, corresponde à 65% das 
demandas dos consumidores. A CIP eletrônica agiliza a comunicação com as empresas e solução 
dos apontamentos e permite maior transparência, pelo acesso “on-line” às consultas e reclamações. 

2- Eliminação do retorno do consumidor nos Postos de Atendimento Pessoal para o encaminhamento 
da reclamação, devendo suas informações para prosseguimento ou não, serem fornecidas por 
telefone ou por e-mail. A medida ampliará o número de atendimentos à população. 
 

 
Desempenho das Atividades de Atendimento nos Postos de Atendimentos Pessoais - 

Poupatempo 

Índice médio de Solução de Conflitos 88% melhora de 1% em relação a 2010 

Tempo médio:  -  atendimento 
- espera para o atendimento 
- tramitação  - problemas de consumo 
- reclamações nas áreas técnicas 
 

00h19m45s melhora de 22% em relação a 2010 

00h14m55s  redução de 5% em relação a 2010 

17,8 dias redução de 8% em relação a 2010 

138 dias, redução de 08 dias em relação a 2010 
 

 
Procon Itinerante: 
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Objetivo: ampliar e facilitar o acesso aos serviços de atendimento e orientação ao consumidor e à 
educação para o consumo, com utilização de teatro de fantoches, palestras e distribuição de 
materiais educativos. Foram realizadas 22 ações de atendimento e orientação para o consumo, na 
capital e no interior, 12 ações inclusive contaram com o Procon Móvel. 
 

Cidades que receberam a ação em 2011: 
São Paulo, São Luiz do Paraitinga, Santo André, São João da Boa Vista, Cabreúva e Jaguariúna. 

 

 
Área Estratégica: O Termo de Compromisso, projeto iniciado em 2010, obteve resultado com a 
redução de demandas, por parte de algumas empresas. Resultados: conjunto das 06 empresas que 
firmaram termo de compromisso apresentou redução de 45% nas demandas.  O grupo de 12 
empresas que anunciaram a redução, embora sem assinatura de termo, apresentou redução de 14% 
das demandas. 

 
 

CIC's: 
 

Meta: Atendimento Comunitário (CIC's – Centro Integrado de Ações da Cidadania): Ampliação nos 
dias e horários de atendimento, passando a ser de 2ª a 5ª feira, das 9h às 15h (Aumento de 100% do 
período de atendimento) e não mais em regime de plantão. 

 
 
 

Atendimentos 
2007 2008 2009 2010 2011 

1.290 4.551 4.999 8.277 7.621* 
* A redução do número de atendimentos evidenciada no quadro acima, do ano de 2010 para 2011, deve-se à mudança de 
metodologia, uma vez que não há contabilização dos atendimentos do tipo “retorno”. 

 
 

Recursos Administrativos Sancionatórios - decisão interlocutória e decisões de 1º grau: 
     

Atendimentos 
2007 2008 2009 2010 2011 

1.420 2.222 2.065 1.761 2.454 

                
         
Atendimento ao Fornecedor: 
                

Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 

Média Mensal 1.786 3.310 5.320 7.278 8.367 

Total Anual 21.436 39.723 63.840 87.331 100.408 
 
 

Fiscalização:  
 

Realizados 24.307 Atos fiscalizatório 

Contra o álcool e fumo para menores. Parceria:  Centro de Vigilância Sanitária. 

Adulteração de combustíveis. Fiscalizadas: 124 empresas. Autuadas:  32 empresas. Resultado - 
Apreensão: 133.712 litros de combustível. 

Nota fiscal paulista. Parceria: Secretaria da Fazenda e supermercados. Resultado: diminuição de 
atos fiscalizatório motivados por denúncias de consumidores de 1.629 em 2010 para 1.385 em 2011. 
Motivação: aplicação de suspensões temporárias de atividades, por comercialização de produtos 
vencidos. 

Energia elétrica. Atendimento: 1.512 demandas.  Motivação: falta de energia elétrica, produto 
danificado, outros problemas e não atendimento do SAC. 

Comércio Eletrônico. Resultado:   560 registros em média por mês para 402 no mês subseqüente à 

medida, em 2011. 

Transporte Aéreo e Rodoviário. Fiscalizadas:  98 empresas.  Autuadas:  35 empresas.   

Leis de entrega.  Fiscalizadas:  325 empresas.   Autuadas:  120 empresas.     

Bloqueio de telemarketing.  Fiscalizadas:  605 empresas.  Autuadas:  223 empresas.     

Couvert em Restaurantes.  Fiscalizadas: 47 empresas. Autuadas:  9 empresas.     

Lan Houses.  Fiscalizadas: 50 empresas.  Autuadas:  28 empresas.     

 Procon e o Ipem vêm atuando conjuntamente nas operações de verificação do mercado de 
consumo. 
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Indicador 
Quantidade 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Averiguações 
Preliminares 

1.581 3.759 3.782 3.705 39.842* 38.274 24.307 

Constatação 1.074 1.087 1.362 992 886 1.781 3.124 

Apreensão 191 414 538 415 412 761 1.109 

Notificação 120 376 354 252 251 529 1.037 

Infração (*) 932 1.491 1.561 2.001 1.562 3.141 2.920 

Visitas 
Fiscalizatórias 

2.574 2.657 2.501 2.230 38.357* 36.398 21.558 

Total 6.472 9.784 10.098 9.595 81.310 ** ** 

Obs: (*) Equipes da capital e PROCON conveniados. 
(**) Não efetuar somatória do instrumento  fiscalizatório, em razão de fazerem parte das Averiguações Preliminares. 
 

Monitoramento do Mercado, objetivando a prevenção de Acidentes de Consumo: 
 

O sistema de monitoramento de recall, lançado em maio de 2011, com alimentação diária de 
dados, disponibiliza aos consumidores informações sobre os produtos, objetos de campanhas 
de recall desde 2002. Finalidade: informar a sociedade e diagnósticar os problemas do 
mercado. Em 2011, até novembro, foram registradas: 
 

78 campanhas de recall, com 46.687.952 produtos afetados. 
 

Implantação do Sistema de lavratura eletrônica de instrumento fiscalizatório – e-@uto: 
 

Objetivo: Uniformizar os procedimentos fiscalizatórios para viabilizar a integração do Sistema Estadual 
de Fiscalização e Defesa do Consumidor (fiscais da Capital, do Interior e PROCON Conveniados). 
Resultado: Sistema de lavratura eletrônica de instrumento fiscalizatório foi desenvolvido. O Sistema 
possui acesso “wireless” à internet. Procedimento: - autuações in loco, durante o ato fiscalizatório. 
Benefício:  redução – 1)30 dias no curso do processo administrativo. 2)custos com despesas postais e 
eliminação de papel. 

 

Ajustamento de Condutas de Fornecedores:  
 

Finalidade: Adequar condutas de fornecedores com vistas à proteção e defesa dos consumidores. 
 

Foram firmados 09 Termos de Ajustamento de Condutas: 1)Crefisa - alteração de propaganda; 
2)Rádio e TV Bandeirantes - Fórmula Indy para devolução do valor do ingresso; 3)Supermercados 
Irmãos Lopes e 4)Supermercado Pastorinho para  combater à exposição  de produtos com validade 
vencida, com aplicação de medidas compensatórias para os consumidores; 5)Claro, 6)Sul América 
Saúde, 7)Amil Assistência Médica Internacional, 8)Amil Saúde e 9)Amico - para cumprimento da lei 
da entrega da declaração de quitação prevista pela Lei Federal 12.007/09. 

 

 

Regionalização da Defesa do Consumidor: 
Objetivo: - Descentralização dos serviços do Procon de Fiscalização, Educação para o Consumo e 
Pesquisas, ampliando a cobertura destes no Estado de SP. - Suporte aos Procons municipais 
conveniados. A Educação para o Consumo envolve a participação de fornecedores e consumidores.  

Núcleos Regionais Implantados: Campinas, Presidente Prudente, Sorocaba, Santos e São José 
dos Campos. 

Realizado em 2011 

29 pesquisas comparativas 
de preços 

Material escolar, ovos e chocolates (Páscoa), 
Medicamentos, Brinquedos e produtos da Ceia de Natal, 1 
pesquisa Comportamental - Percepção dos Direitos dos 
Consumidores sobre seus direitos. 

55 palestras (consumidores, 
fornecedores e alunos), 

Em 40 municípios diferentes para um público total de 3.353 
pessoas, distribuição de material educativo na FEPAQ, 
promovida pelo Itesp, em Andradina e Presidente Prudente. 

23 reuniões com Prefeituras 
Apresentação do Programa de Municipalização, visando à 
celebração de novos convênios 

39 visitas técnicas aos 
Procons municipais 
conveniados 

Para captar dados de estrutura e atendimento para 
subsidiar os trabalhos da Diretoria de Relações 
Institucionais. 
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Na fiscalização, foram realizadas diversas operações previstas no calendário e atendeu as 
denúncias e solicitações de outros órgãos. 
 

 2010 2011 

Municípios Fiscalizados 52 131 

Estabelecimentos Fiscalizados 1300 4.817 

Estabelecimentos Autuados 603 1.547 

 
Descentralização:  
 

Incentivou a criação de PROCON Municipais. Objetivo: ampliar a defesa do consumidor no 
âmbito do Estado de São Paulo. 
 
 

Discriminação 2008 2009 2010 2011 

Procons Municipais conveniados 221 234 242 248 

Consultas fornecidas aos Procons 
conveniados 

10.412 (962 orientações 
de fiscalização) 

8.771 9.328 13.730 

Cartilhas aos conveniados 18.860 8.980 19.596 14.648 
Novos convênios com Municípios 11 12 8 12 

Convênio com Município renovados 60 36 32 27 

 
 
Fornecimento de Consulta e Material aos PROCONS de outros estados.   
 

Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº Consultas 366 104 249 244 112 66 46 

  
 

  Espaço Jovem Consumidor: 
 

Objetivo:  realizar ações para o público jovem com vistas à promoção de temas da Cidadania, e 
reflexão sobre as relações de consumo, mediação de conflitos e cultura da paz. Termo de 
Cooperação: Coordenadoria da Juventude  e os Centros de Integração da Cidadania. Firmado: em 

03/12/10.  - Unidade do Centro de referência da Juventude - Espaço Jovem Consumidor no CIC Leste 
foi implantado em 03/05/11. 

 
 

Tratamento do Superendividamento:  
 

Objetivo: Tratar consumidores que se encontram em situação de Superendividamento, com cursos de 

orientação financeira e psicológica, renegociações coletivas com os credores através de conciliações 
mediadas por conciliadores do Tribunal de Justiça, com homologação dos acordos, visando à 
reabilitação dos consumidores, de forma consciente, para as relações no mercado de consumo é o 
foco das atividades desenvolvidas. 
 

Ação: Projeto-Piloto através de Convênio com o Tribunal de Justiça para Tratamento do 
Superendividamento. Duração:  5 meses.  Atendimento: 300 consumidores superendividados. 
Atuação: possibilitar a renegociação de suas dívidas em audiências coletivas com os seus credores. 
Após avaliação dos resultados o Projeto está sendo reestruturado para dar continuidade ao 
atendimento em 2012. 

 

 
Ampliação e Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação:  
 

Recursos: Sistema de acompanhamento de recall; Sistema de Cadastro de Fiscalização para venda 

de bebidas alcoólicas para menores de idade e respectivo sistema de cálculo de multas; formulário 
Web para inscrição em  cursos virtuais; formulário web para registro de reclamações por falta de 
energia elétrica; recurso de integração à redes sociais (Twitter, Facebook, Flicker e Google Plus) na 
página de notícias da Fundação Procon, e lançado o blog http://educaproconsp.blogspot.com. 

 
Educação para o Consumo: 
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Finalidade: Levar temas sobre os direitos dos consumidores e temas correlatos como 
sustentabilidade, consumismo, educação financeira etc. realizadas através de cursos, palestras, 
capacitações de multiplicadores, oficinas, atividades lúdicas, atendimento a estudantes e 
pesquisadores e publicações.  
 

Público Alvo: Consumidores em geral, fornecedores, jovens, crianças, idosos, professores e 
educadores em geral. Local: sede da Fundação, associações de bairro, CIC´s, Poupatempos, 
ETECs, escolas estaduais e municipais, universidades, dentre outros locais do  Estado de SP.  
 

Realização: Em 2011 foi elaborado o Projeto Saber Consumir que visa ampliar, o número de 

professores capacitados. Apresentação a 150 Diretorias de Ensino da Secretaria Estadual de 
Educação e terá continuidade nos próximos anos.  Meta: atingir todo Estado. 

 

 

 

Realizado em 2011 

93 palestras para o público em geral 3.663 participantes 

39 palestras para estudantes 2.112 estudantes 

33 capacitações de multiplicadores 581 capacitados 

67 apresentações do Teatro de Fantoches/Biblioteca Animada 1.666 crianças e jovens 

12 oficinas 419 participantes 

19 cursos para fornecedores 513 participantes 

Atividades Realizadas: 263 Total:   8.954  Participantes 
 

Educação para o Consumo 2007 2008 2009 2010 2011 

Total de atividades 141 279 257 268 263 

Público total 7092 11940 9325 10602 8954 
 

Pesquisas: 
 

Pesquisas sobre taxas de juros e tarifas bancárias, comparativas de preços que incluem a 
Cesta Básica Procon-Dieese e comportamentais foram realizadas para analisar o mercado de 
consumo e orientar os consumidores. Em 2011 destacaram-se: - ampliação das pesquisas 
através dos núcleos Regionais. - inserção de três novas pesquisas de preço na programação: 
Produtos do Dia das Mães, Dia dos Pais e Eletrodomésticos. Das comportamentais 
destacaram-se a Pesquisa de Satisfação do Consumidor com o Atendimento do PROCON, a 
Pesquisa sobre Recall – percepção do consumidor e a Pesquisa sobre Discriminação Racial 
Indígena nas Relações de Consumo. 
 

 
Publicações:  
 

Produção e impressão: 34 materiais de educação e informação. Tiragem total:  86.600 exemplares 
entre folhetos, folders e cartilhas, com os seguintes títulos: Boletim Consumidor Consciente (3 
números), Cursos Livres,Guia de Comércio Eletrônico (eletrônico), Taxi (2), Empresa de Mudança (2), 
Padaria (2), Estacionamento (2), Empréstimo e Cartão Consignado, Serviços Bancários, Cartão de 
Crédito, 5 Ações para Quitar Suas Dívidas e Sair do Vermelho (2), Suspensão de Serviços, Manual 
dos Noivos (2), Telemarketing, Recall, Multa por Atraso no Pagamento, Guia Prático do Fornecedor, 
Direitos Básicos do Consumidor, Encerramento de Conta Corrente, CDC de Bolso, 
Superendividamento, 13º salário, Academia de Ginástica, Cadastro de Reclamações Fundamentadas 
e Revista do Procon . 

 

Gestão de Pessoas: 
 

Treinamento: 551 funcionários. Temas: Resiliência e Equanimidade, Qualidade de vida na Instituição, 
Mais tempo menos stress, Gestão de Pessoas no Setor Público, Matemática Financeira, Direitos 
Básicos do Consumidor, etc. Realização: Integração Institucional e palestras sobre Direitos Básicos do 

Consumidor e Lei 10.294 – Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Publico, para 195 estagiários.  

Pesquisas 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Comparativa de preço – Cesta Básica  306 306 309 306 306 312 

Taxas de Juros e Tarifas Bancárias 14 14 18 15 12 14 

Comparativa de preços – produtos diversos 4 4 4 4 20 38 

Comportamentais 6 7 6 4 7 9 

Total Anual 330 331 337 329 345 373 
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Reorganização Institucional: 
 

Aprovação do novo Plano de Cargos e a estruturação da Administração. O quadro de pessoal, conta 
com 960 cargos, além de 167 cargos a serem extintos na vacância, sendo que atualmente a 
Fundação dispõe de 523 funcionários, distribuídos entre as  09 unidades administradas; Sede; 
Poupatempo Sé, Santo Amaro, Itaquera; Núcleos Regionais: Presidente Prudente, Sorocaba, Santos, 
São José dos Campos e Campinas.O novo quadro permitirá ações da Fundação Procon na melhoria 
da qualidade e expansão dos serviços prestados, em sendo aprovado o concurso para 2012. 

 
 
Ouvidoria:  

 
Em 2011 foram recebidas e encaminhadas 5.807 manifestações de usuários dos serviços da 
Fundação Procon-SP. 

 

Elogios: 517. Sugestões: 88. Reclamações: 1.632. Expressões Livres*: 87. Denúncias: 16. Solicitações 
de Informações: 3.467. 

*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. 
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Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano 
 

 
 
 

Demonstrativo de Despesas 

R$mil

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta - 71.359,7 -

Pessoal - 3.462,8 -
   funcionários ativos - 3.351,0 -
   obrigação patronal/insuf f inanceira - 111,8 -

Custeio - 6.914,6 -

Investimentos - 60.982,3 -

2- Entidades Vinculadas 51.911,2 55.495,9 6,91%

 Agem 2.889,4 2.464,4 -14,7%

  pessoal 1.542,6 1.360,0 -11,8%

  custeio 1.323,8 1.098,4 -17,0%

  investimento 23,0 6,0 -73,9%

 AgemCamp 7.476,9 7.705,7 3,1%

  pessoal 1.338,5 1.201,9 -10,2%

  custeio 6.071,8 6.497,4 7,0%

  investimento 66,6 6,3 -90,5%

 Emplasa 41.544,9 45.325,8 9,1%

  pessoal 22.790,5 21.739,4 -4,6%

  custeio 16.297,1 20.812,0 27,7%

  investimento 2.020,9 2.774,4 37,3%

  sentenças judiciais 436,5 - -

3- Transferências a Empresas 7.940,0 10.643,1 34,0%
pelo Tesouro

 Emplasa 7.940,0 10.643,1 34,0%
   transferência de capital 7.940,0 10.643,1 34,0%

Total da Despesa (1+2+3) 59.851,2 137.498,6

Secretaria de Relações Institucionais mudou a denominação para Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano pelo  
Decreto n° 56.635 de 01/01/2011. 
Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM,  Agência Metropolitana de Campinas-AGEMCAMP e Empresa 
Paulista de Planejamento Metropolitano S/A – Emplasa foram transferidos da Secretaria de Economia e Planejamento 
para a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano pelo  Decreto n° 56.635 de 01/01/2011. 
As despesas de 2010 dessas entidades vinculadas foram alocadas no demonstrativo para efeito de comparação. 
As despesas da Administração Direta serão comparáveis em 2012. 
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Número de Funcionários 

 

2010 2011 11/10

Secretaria - 58 -

   Ativos - 58 -

Agem 27 30 11,1%

   Ativos 27 30 11,1%

AgemCamp 14 13 -7,1%

   Ativos 14 13 -7,1%

Emplasa 151 150 -0,7%

   Ativos 151 150 -0,7%

Total da Pasta 192 251 30,7%

O nº de funcionários em dezembro de 2010 das entidades vinculadas foram alocados no demonstrativo para efeito de 
comparação. 
 
 
I – Atividades 
 
A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Metropolitano (SDM) foi criada pelo Decreto n° 
56.635 de 01/01/2011.  
 
Objetivo: - planejar de forma integrada o desenvolvimento das regiões metropolitanas e outras unidades 
regionais do Estado como aglomerações urbanas e microrregiões, dentro dos limites da chamada 
Macrometrópole Paulista - MMP. - articular a implementação dos projetos estruturantes para este 
território.  
 
O papel desta Pasta foi buscar soluções junto aos municípios e as demais secretarias 
estaduais para propor e identificar as vocações e deficiências comuns aos municípios de uma 
mesma região. 
 
A SDM herdou a estrutura física da extinta Secretaria de Relações Institucionais e organizou a 
sua instalação que compreendeu a adequação do espaço físico, instalações de equipamentos, 
mobiliário e montagem de equipe de trabalho. A Secretaria conta atualmente com a seguinte 
estrutura básica:  
 
Gabinete do Secretário.  
Vinculadas: Agência Metropolitana da Baixada Santista, Agência Metropolitana de Campinas e Empresa 
Paulista de Planejamento Metropolitano. 
Conselhos de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas da Baixada Santista, Campinas e S. Paulo.  
Conselho de Desenvolvimento da Aglomeração Urbana de Jundiaí.  
Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento, e Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da 
Baixada. 
 
Os resultados alcançados no ano de 2011 refletem as diretrizes da gestão da Pasta, 
operacionalizadas nas seguintes vertentes: Estruturação da Sede, Institucionalização das 
Unidades Regionais da Macrometrópole Paulista e Articulação de Projetos Estruturantes. 
 
Principais ações realizadas por meio  das respectivas unidades gestoras executoras: 
 
1 – Gabinete do Secretário  
 
Estruturação da Sede  
 

Adequação de Espaço Físico e Implementação dos Equipamentos - Novas sedes da Secretaria 
localizadas na Rua Boa Vista, nº 170 e nº 84, sobreloja B. Realização: obras para  adaptação do espaço. 
- aquisição de equipamentos e serviços. Finalidade: implementação do TIC (Tecnologia da Informação e 
Comunicação). 
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Institucionalização das Unidades Regionais da Macrometrópole Paulista 
 

 Institucionalização - Sancionada pela Lei Complementar 1139/2011, a Região Metropolitana de São 
Paulo é integrada por 39 municípios divididos em 5 subregiões. Os recursos são dos municípios, governo 
estadual, governo federal e financiamentos externos, dentre outras fontes possíveis. A estrutura 
funcional é composta por:  

Conselho de Desenvolvimento da RMSP, Câmaras Temáticas, Conselho Consultivo, Agência de 
Desenvolvimento Metropolitano (entidade autárquica de caráter territorial a ser criada), e o Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano. 

 

 Institucionalização da Aglomeração Urbana de Jundiaí - Institucionalizada, por meio da Lei 
complementar 1.146/2011.  
 

Integrado pelos Municípios: Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira, Várzea 
Paulista e Jundiaí. 
Constituído por Conselho de Desenvolvimento da Aglomeração Urbana de Jundiaí em funcionamento. 
Apoio de Câmaras Temáticas e um Conselho Consultivo composto por representantes da sociedade 
civil organizada, Poder Legislativo, Executivo municipal, deputados estaduais e representantes da 
Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano.  

 

 Institucionalização da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e do litoral Norte - Resultou do trabalho 
de articulação política junto aos 39 prefeitos da região, parlamentares, lideranças sociais e empresariais.  

Institucionalização: Lei Complementar sancionada em 9 de janeiro de 2012. 
Região: 05 sub-regiões. Constituição: Conselho de Desenvolvimento, Conselhos Consultivos, as 
Câmaras Temáticas, Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e da Agência de Desenvolvimento 
Metropolitano.   

 

Agenda Metropolitana - Compreende reuniões de trabalho com prefeitos, secretários municipais, 
parlamentares e o setor produtivo com o plano de investimentos para a região. A Secretaria realizou três 
Agendas Metropolitanas em 2011.   

Realização: - 3 Agendas Metropolitanas em 2011. 1ª) Local: Santo André. Participação: 7 municípios 
do Consórcio Municipal do Grande ABC. Investimento anunciado: R$ 5,1 bilhões. 
 2ª) Local: Santos. Participação: 7 municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista. 
Investimento anunciado: R$ 5,3 bilhões.  
3ª) Local: Campinas. Participação: 19 municípios da Região Metropolitana de Campinas. Investimento 
anunciado: R$ 6 bilhões.  

Articulação de Projetos Estruturantes  
 

Plano de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Juqueri - Coordenação técnica  para a implantação do 
Plano.  

Municípios: Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã, pertencentes ao 
Consórcio Intermunicipal da Bacia do Juqueri (Cimbaju) localizada na Sub-Região Norte da Região 
Metropolitana de SP. 
Objetivo: - evidenciar as principais carências e gargalos que prejudicam o desenvolvimento da região. 
- indicar diretrizes de ação e políticas públicas que possam reverter o quadro de baixo dinamismo 
econômico regional. 

 

Sistema Integrado Metropolitano na Baixada Santista - Articulação do projeto que consiste na concessão 
do sistema de ônibus intermunicipal integrado a uma linha estrutural, com a tecnologia do Veículo Leve 
sobre Trilhos (VLT). A implantação será pela EMTU/SP em faixa de propriedade da CPTM. 
 

Centro Integrado de Contingências e Gestão da Macrometrópole – Parceria: público privada.  Áreas de 
atuação previstas:  

1) Centro de Informações Compartilhadas de Acompanhamento da Dinâmica Urbana - base de dados 
com armazenamento e informações compartilhadas. 
2) Centro de Apoio e Prevenção às Contingências - foco em ações preventivas para apoiar operações 
em situações de contingência e em grandes eventos. 

 

 Planos de Resíduos Sólidos para as Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo  
Objetivo: - definir um formato inovador de gestão, que contribua para a melhoria das condições de 
sustentabilidade ambiental, social, econômica e financeira dos serviços regionais. 

 

Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê - Cooperação Técnica à Secretaria de 
Saneamento e Recursos Hídricos que permitirá o acompanhamento do Plano Diretor de Macrodrenagem 
da Bacia do Alto Tietê. Objetivo: controlar a impermeabilização da bacia, restringindo à ocupação de 
áreas de recarga, de várzeas, de áreas frágeis sujeitas à erosão, ruptura ou escorregamento. 
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2 - Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento - FUMEFI 
 
O Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento foi criado em 1974 com o objetivo de 
financiar e investir em projetos de interesse da Região Metropolitana de São Paulo como 
planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social, uso do solo e saneamento 
básico. A receita do FUMEFI é constituída de dotações orçamentárias do Governo do Estado, 
transferências da União e dos municípios integrantes da Região Metropolitana de São Paulo. 
 
 

Liberação em 2011: R$ 54.578.968,25. Beneficiados: - municípios da Região Metropolitana de São 
Paulo. – geração de 800 empregos diretos e 2.000 indiretos. 

 
Os investimentos realizados em 2011 foram: 
 

Município Projeto 

Biritiba Mirim Complementação da pavimentação do Bairro Cruz das Almas (3ª fase). 

Cajamar 
Pavimentação, terraplanagem, execução de guias e sarjetas, e drenagem de 
águas pluviais. Beneficiados:  8 mil moradores. 

Carapicuíba 
Construção de passagem de nível do sistema viário Mário Covas e 
construção de boulevard interligando Fatec/Etec. Beneficiados:  3 mil alunos. 

Ferraz de Vasconcelos Revitalização  do centro. Beneficiados: 40 mil pessoas. 

Francisco Morato Readequação do sistema viário do terminal Rodoviário Leste. 

Revitalização e implantação  de acessibilidade da área de entorno dos 
terminais rodoviários. 
Pavimentação e serviços complementares da avenida Anhumas e outras. 
Pavimentação e serviços complementares no acesso ao Jardim Marcelo, 
Jardim Amazonas e Jardim Rio Negro. 

Construção de viaduto na estrada de São Bento sobre a ferrovia MRS. 

Itaquaquecetuba 

Pavimentação e serviços complementares  na  Estrada de São Bento. 
Beneficiados: 20 mil pessoas. 

Juquitiba Pavimentação e drenagem da Rua Justino Mendes. 
Mairiporã Pavimentação e drenagem em vias públicas. 

Rio Grande da Serra Ampliação e recuperação estrutural de ponte sobre o rio Grande. 

São Lourenço da Serra Programa Parque das Máquinas Municipal. 
 
 

Execução das Unidades  Dotação Empenhado Saldo Execução 
GS/DA/UAC/FUMEFI 84.222.954,00 81.402.829,57 2.818.839,03 96,7% 

 
 
 

II - Entidades Vinculadas 
 
1 - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano - EMPLASA 
 
A EMPLASA, criada em 1975, tem como objetivo dar apoio ao planejamento, programação, 
organização, coordenação e execução de serviços de interesse metropolitano. A empresa 
elabora planos, projetos e estudos, e realiza levantamento, tratamento e atualização de 
informações estatísticas e cartográficas. Atuam na assessoria técnica aos municípios na 
elaboração de cadastros técnicos, planos diretores municipais, plantas de valores genéricos de 
terrenos e edificações, planos regionais e sub-regionais, entre outros. Está vinculada, desde 
2011, à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Metropolitano (Decreto Estadual nº 56.635 de 
1º/01/ 2011). O foco das ações abrange as quatro regiões metropolitanas do Estado 
institucionalizadas – São Paulo, Campinas, Baixada Santista, e Vale do Paraíba e Litoral Norte 
– três aglomerações urbanas sendo Jundiaí já oficializada, Sorocaba e Piracicaba - e as 
microrregiões ainda não oficiais de Bragantina e São Roque. 
 
As principais atividades e projetos realizados em 2011 foram: 
 

 

 
 



143
 

 

- Projeto Mapeia São Paulo – Realização: - conclusão da 1ª etapa do projeto de Atualização Cartográfica 
do Estado de São Paulo. Finalidade: levantamento aerofotogramétrico do território do Estado de S.Paulo. 
- Observatório das Metrópoles – Finalidade: sistema de monitoramento, de caráter metropolitano, 
envolve atividades de coleta, organização, publicação e disponibilização, via web, de informações 
técnicas sobre o andamento dos projetos. 
- Modelagens para Gestão e Financiamento de Projetos Metropolitanos – Realização: estudos e 
pesquisas para definição e implementação de novos modelos institucionais e financeiros de intervenção 
metropolitana. Objetivos: - definir parâmetros gerais e específicos de modelagens de gestão e 
financiamento de projetos metropolitanos. - balizar a definição e implementação de Parcerias Público-
Privadas (PPPs). Finalidade: viabilizar programas e projetos setoriais de macro drenagem e drenagem 
urbana, disposição e tratamento de resíduos sólidos, urbanização de áreas públicas e/ou privadas pré-
definidas. 
- Modernização dos Sistemas de Geoprocessamento – Realização: integração dos sistemas de dados e 
informações da Emplasa constituindo uma rede institucional e de procedimentos. Finalidade: 
organização, tratamento e divulgação de dados pela internet; 
- GEOWEBSERVICES – Objetivo: disponibilizar para os órgãos do setor público e para o público em 
geral o acesso às informações geoespaciais da Emplasa, por meio de geoserviços (WMS e WFS). 
- Sistema de Informações Geográficas para o Planejamento Metropolitano – SIGPLAM - promover o 
planejamento intersetorial vinculado ao território metropolitano, compartilhando, via web informações 
georreferenciadas, geoespaciais, socioeconômicas, ambientais, e planilhas para realização de análises 
da inserção territorial de obras públicas, matrizes para a integração das análises territoriais. 
- Uso do Solo na Área do Trecho Sul do Rodoanel - Realização: monitoramento de impactos indesejáveis 
decorrentes da implantação do Trecho Sul do Rodoanel, definido em contrato com a DERSA. 
- Projeto Arquicultura Paulista – Realização: - disponibilização em ambiente web os bens tombados e 
suas áreas envoltórias sobre a base de ruas e imagens do Google e sobre a base cartográfica do 
Município de São Paulo. Cooperação: Condephaat. Os bens tombados pelo Condephaat foram 
georreferenciados e adequados à base cartográfica do Município de São Paulo e entregues à Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo FAU/USP.  
- Programa de Uso Múltiplo das Águas - Realização: - planejamento e acompanhamento de ações 
integradas para a plena utilização dos rios Tietê e Pinheiros, e suas bacias, com a valorização 
urbanística das áreas de seu entorno. Os planos integram projetos e ações nos seguintes sistemas: 

- abastecimento de água, drenagem, controle de enchentes, despoluição e oxigenação das águas, 
destinação de cargas difusas e resíduos sólidos e navegabilidade dos rios.  
Benefício: revitalização das áreas do entorno com reflexo na qualidade de vida da metrópole.  

- Plano Metropolitano de Desenvolvimento Habitacional – Objetivo: - elaborar planos de habitação de 
interesse social para as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. - atender a demanda habitacional na Macrometrópole. 
Beneficiários: - população de baixa renda instalada em áreas de risco ou degradada. 
- Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê - PDMAT- Cooperação Técnica entre SDM, 
Emplasa, SSRH e DAEE. Objetivo: - tratar de forma integrada as diferentes ações e medidas de caráter 
estrutural; - controle da impermeabilização da bacia; - implantação de dispositivos de infiltração ou 
reservatórios de amortecimento, para evitar as obras de aceleração e afastamento das águas pluviais, 
restauração das margens dos corpos hídricos e implantação de parques linear. 
Indicadores: - Indicador de valorização imobiliária - levantamento de dados e informações e organização 
de séries históricas para construção de  indicador de valorização imobiliária da área de influência do 
Rodoanel, para cumprimento de exigência do Contrato de Monitoria do Rodoanel 
Dersa/Emplasa/Seade/Instituto Florestal.  
- Índice Paulista de Capacidade de Investimento - executar análise das finanças públicas das três 
Regiões Metropolitanas e das quatro Aglomerações Urbanas que formam a Macrometrópole Paulista. 
Parceria:   FIPE.   
Produtos Editados: - CD-ROMS: “Por Dentro da Aglomeração Urbana de Jundiaí”; “Por Dentro da 
Aglomeração Urbana de Piracicaba”; “Por Dento da Região do Vale do Paraíba”; “Por Dentro da Região 
Metropolitana de São Paulo”; “Por Dentro das Regiões Metropolitanas do Brasil”. 
Publicações: Nova RMSP – Reorganização da Região Metropolitana de São Paulo consolida novo 
sistema de gestão; Regiões Metropolitanas do Brasil; Atlas das Unidades de Informações 
Territorializadas para a RMSP. Prazo: março 2012; Atlas da Macrometrópole Paulista (atualização da 
edição 2008). Prazo: fevereiro 2012. 
 

EMPLASA – em R$ 
Execução  Dotação Empenhado Saldo Execução

Recursos do Tesouro Estadual 50.721.804,00 43.646.889,61 7.074.914,39 86,1% 
Recursos Próprios – Fundo - Fonte 4   1.934.000,00      375.871,52 1.558.128,48 19,4% 
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2 - Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM 
 
A Agência Metropolitana da Baixada Santista, AGEM, foi criada por meio da Lei Complementar 
Estadual Nº 853, de 23 de dezembro de 1998, como entidade autárquica com sede e foro em 
município pertencente a Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS. 
 
Objetivo: integrar, planejar e executar projetos e funções públicas de interesse comum na Região.   
 
O Decreto n° 56.635 de 01/01/2011 transferiu a Agência Metropolitana da Baixada Santista- 
AGEM da Secretaria de Economia e Planejamento para a Secretaria de Desenvolvimento 
Metropolitano. 
 
No ano de 2011 a AGEM, cumprindo sua função regional, realizou a articulação e 
implementação dos seguintes projetos de caráter metropolitano:  
 
 

Articulação de Projetos Metropolitanos- Participação: discussões sobre ligação seca entre os municípios 
de Santos e Guarujá. Finalidade:  construção de  Túnel sob o canal do estuário;  
- Acompanhamento do Projeto de implantação do Sistema Integrado Metropolitano (VLT);  
- Assessoramento à Câmara Especial de Sistema Hidroviário do Conselho de Desenvolvimento da 
Baixada Santista, CONDESB, no levantamento de custo. Finalidade: desenvolvimento de estudos para a 
exploração da  malha hidroviária da Região. 
 

Atividades/Projetos em Andamento  
 

Projeto Geometropolitano - implantação através de um SIG - Sistema de Informações Geográficas 
realizou a unificação das informações no Banco de Dados regional. 
Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista - Plano que contribuirá para 
orientar as propostas de intervenção a serem desenvolvidas no âmbito do RMBS à longo prazo. 
Incluirá um Sistema de Monitoramento e Avaliação com critérios e indicadores que permitam detectar 
as tendências de evolução da região. 
Projeto de Monitoramento do Uso do Solo Urbano – Objetivo: organizar um banco de dados 
georeferenciados, identificar e quantificar os tipos de usos do solo que resultarão em um manual de 
orientação e acompanhamento/monitoramento dos projetos de infraestrutura  executados com 
recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.  

 
A AGEM é responsável pelo apoio técnico e administrativo do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, 
que é o apoiador financeiro dos projetos aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da 
Baixada Santista – CONDESB. 
 
Foram aprovados em 2011 financiamentos de R$ 20.057.669,68 para as obras a seguir relacionadas: 
 

Município Projetos 

Bertioga 
- Construção de ciclovia; Programa Praia Acessível da Secretaria dos direitos da 
Pessoa com Deficiência. 

Cubatão 
- Reforma de dois Centros Esportivos; Aquisição de equipamentos para Unidade de 
Pronto Atendimento - UPA. 

Guarujá 

- Implantação de sinalização turística; Aquisição de equipamentos para UPA; 
Recapeamento e pavimentação de ruas e complementação da rede de drenagem; 
Reurbanização na intersecção de avenidas; Complementação do revestimento do túnel 
J.K. 

Itanhaém 
- Reurbanização da Praia dos Pescadores e da Praça Nossa Senhora do Sion; 
Implantação de sinalização turística do aeroporto; Programa Praia Acessível. 

Mongaguá 
- Construção de canaletas de concreto; Iluminação da área de artesanato; Duplicação 
da iluminação pública de avenida. 

Peruíbe - Implantação ciclovia; Programa Praia Acessível. 
Praia Grande - Remodelação viária da Avenida Ayrton Senna. 

Santos 

- Impermeabilização da laje do Centro Cultural Municipal; Recuperação dos Teatros 
Coliseu e Guarani; Manutenção do piso do foyer da galeria de arte; Implantação de 
Unidade de Saúde da Família; Construção de UBS; Aquisição de veículos 
(microônibus); Obras de acessibilidade no outeiro. 
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Execução da Unidade Dotação Empenhado Saldo Execução 

Recursos do Tesouro Estadual  
Agem Baixada Santista 2.503.748,00 2.182.662,09 321.085,91 87,2% 

Recursos Próprios - Fundo-Fonte 4  
Fundo CONDESB    927.398,00     278.452,37  648.945,63 30,0% 

 
 
3 - Agência Metropolitana de Campinas 
 
A Agência Metropolitana de Campinas é uma autarquia estadual criada através da Lei nº 
946/2003, com sede e foro no município de Campinas.  
 
O Decreto n° 56.635 de 01/01/2011 transferiu a Agência Metropolitana de Campinas - 
AGEMCAMP da Secretaria de Economia e Planejamento para a Secretaria de 
Desenvolvimento Metropolitano. 
 
 

Finalidade: - integrar a organização, o planejamento; - executar as funções públicas de interesse comum 
na Região Metropolitana de Campinas. É composta por municípios a seguir: 
 

Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, 
Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D'Oeste, 
Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. 

 

Atribuições: - fiscalizar a execução das leis que dispõem sobre a Região Metropolitana; - estabelecer 
metas, planos, programas e projetos; - fiscalizar e avaliar sua execução. A AGEMCAMP administra o 
Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (FUNDOCAMP).  
 

 
O Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (FUNDOCAMP) em 2011 
financiou os projetos a seguir relacionados:  
 
Saúde – Execução, reforma e ampliação de 18 Unidades Básicas de Saúde em 15 municípios da Região 
Metropolitana de Campinas. Deste total, 5 unidades já foram inauguradas; 
 - Plano de Educação Permanente da Atenção Básica à Saúde, é modelo de Referência para a 
qualificação das Centrais de Regulação e Definição de Plano de Implementação dos Protocolos Clínicos 
e das Linhas de Cuidado na Rede Metropolitana de Atenção à Saúde;  
- Plano Diretor de Tecnologia e Comunicação em Saúde e Cadastro Metropolitano do Usuário SUS 
Metropolitano. Execução: FUNDAP;  
- Aquisição de equipamentos de informática para unidades de saúde da RMC para implantação do 
Cadastro Metropolitano do Usuário SUS Metropolitano. 
Educação - Conexão do Saber: Desenvolvimento contínuo e compartilhado de um ambiente de 
educação digital e formação de professores (ensinos infantil e fundamental) . Finalidade: utilização dos 
novos paradigmas de comunicação construídos a partir da Tecnologia da Informação. Objetivo: melhorar 
a qualidade do ensino municipal fundamental;   
- Levantamento do Custo Aluno da Educação Infantil Pública na Região Metropolitana de Campinas. 
Situação: Projeto em andamento. 
Assistência Social - Elaboração do diagnóstico dos serviços prestados à população em situação de rua.  
- Definição de um protocolo metropolitano no atendimento dos serviços. 
Segurança - Aquisição de equipamentos e implantação do Sistema Metropolitano de Vídeo 
monitoramento nos municípios da RMC. 
Emprego e Renda - Parceria: Secretaria de Estado de Emprego e Relações do Trabalho. Realização:  33 
cursos de capacitação profissional. - Qualificação  de quase 1 mil pessoas da Região. 
 
 

Execução da Unidade Dotação Empenhado Saldo Execução 

Recursos do Tesouro Estadual 
Agem Campinas 

 
7.075.132,00 

 
6.564.739,26 

 
510.392,74 

 
92,8% 

    Recursos Próprios - Fundo-Fonte 4 
Fundo CONDESB 1.472.206,00 1.116.486,86 355.719,14 75,8% 
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Secretaria de Desenvolvimento Social 
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Secretaria de Desenvolvimento Social 
 

 
 
 
Demonstrativo de Despesas 
 

                                                                                                                                           R$ mil 

variação

2010 2011 11/10

1-Administração Direta 764.551,2 809.269,7 5,8%

Pessoal 41.237,3 44.797,5 8,6%
   funcionários ativos 22.238,1 24.944,7 12,2%
   inativos e pensionistas 0,2 0,1 -73,4%
   obrigação patronal/insuf f inanceira 18.999,0 19.852,7 4,5%

Custeio 631.451,1 703.156,9 11,4%

Investimentos 91.862,7 61.315,3 -33,3%

Total da Despesa 764.551,2 809.269,7 5,8%

 
Mudança de denominação de Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social para Secretaria de 
Desenvolvimento Social pelo Decreto nº 56.635 de 01/01/2011. 
Programa Estadual do Leite “Viva Leite” e o Restaurante Popular  foram transferidos da Secretaria da Agricultura  pelo 
Decreto nº 56.674 de 19/01/11. As despesas de 2010  dos programas citados foram alocados para efeito de 
comparação. 
 
 

Número de Funcionários 

2010 2011 11/10

Secretaria 638 686 7,5%

   Ativos 638 686 7,5%

Total da Pasta 638 686 7,5%
 
 
I – Atividades 
 
Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE) 
 
1. Reordenamento Institucional 
 
1.1. Projeto de Avaliação e Aprimoramento da Política de Assistência Social no Estado de 
São Paulo 
 
A ação, realizada entre os anos de 2005 e 2011, teve como meta melhorar a eficiência e a 
efetividade da Política Socioassistencial paulista. O Projeto foi encerrado em 29 de novembro 
de 2011 com um Seminário realizado no Palácio dos Bandeirantes. A iniciativa, resultado de 
um convênio firmado entre o Governo do Estado de São Paulo (por meio da Seds) e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), contou com a assessoria do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
 
Investimento: (entre os anos de 2005 e 2011): US$ 7,14 milhões. Convênio: Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Assessoria: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
 
Em 2011 foram desenvolvidas as seguintes ações: 
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Componente I - Cadastro Pró-Social 
- Sistema Pró-Social 

Capacitação: 70 usuários. Órgãos estaduais: Centro Paula Souza, Fundação Casa e Secretaria da 
Administração Penitenciária. Atendimento: 2.500 usuários, entre gestores municipais e de 
organizações não governamentais. Tipo: operacionalização do sistema, por meio do fale-conosco, e-
mail e ligações telefônicas.  
- Cadastramento de Entidades Paulistas de Assistência Social sem fins lucrativos no âmbito do 
Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo (para receber crédito relativo a 
documentação fiscal que não indique o consumidor) conforme a Resolução Conjunta das secretarias 
da Fazenda e de Desenvolvimento Social (SF/Seds) – Nº 1/2009.    

Componente II – Apoio às Ações Municipais 
- Sistema PMAS Web 
A versão 2012 foi apresentada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de São Paulo e pactuado em 
29 de junho de 2011 pela Portaria CIB-SP nº 08/11. Entre as alterações destacam-se: 

a) adequação à Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que trata da 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 
b) criação de senhas individualizadas, com gestão descentralizada nas Diretorias Regionais de 
Assistência e Desenvolvimento Social (Drads); 
c) criação automática de código de identificação para cada executora e para cada serviço; 
d) alteração do fluxo dos planos no sistema, com a criação de perfil exclusivo para os Conselhos 
Municipais de Assistência Social para preenchimento de seus dados e registro do parecer final sobre 
os planos; 
e) inclusão de um conjunto de indicadores sociais para subsidiar a análise diagnóstica elaborada 
pelos municípios; 
f) atualização de alguns termos e conceitos utilizados no sistema, adequando-os aos preceitos da 
Política de Assistência Social; 
g) maior detalhamento das ações desenvolvidas por cada serviço socioassistencial; 
h) caracterização mais detalhada dos usuários de cada serviço socioassistencial; 
i) registro das interfaces entre serviços, benefícios e programas de transferência de renda. 

Capacitação: 1ª etapa) 107 pessoas, entre técnicos e diretores. Período: 27 e 29/09/2011. Local: Escola 
de Formação de Professores “Paulo Renato Costa Souza”, da Secretaria de Estado da Educação. 2ª 
etapa) 1.800 pessoas, entre técnicos e conselheiros municipais das regiões. Período: setembro/2011.  

Componente III – Monitoramento e Avaliação 
- Pesquisas de Avaliação de Impacto do Efeito Conjugado de Programas de Transferência de Renda e 
Complementares na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 
A avaliação é composta de duas pesquisas: 
1)Pesquisa Quantitativa realizou em duas etapas, entre 2008 e 2009 - antes e depois do benefício. 
Objetivo: avaliar os efeitos que programas governamentais de transferência de renda, associados a 
programas complementares, pode surtir nas condições socioeconômicas de famílias beneficiárias, 
residentes na Região Metropolitana da Grande São Paulo (RMSP). 
- Elaboração: Relatórios pelo consórcio FIA/FIPE. O material foi editado e está atualmente disponível 
para ser utilizado como subsídio para o planejamento das ações da Seds. - Termo de Referência - TOR 
para impressão da versão editada da pesquisa. Finalidade: tornar disponível ao público. Conclusão: ao 
ofertar às respectivas famílias e/ou aos seus membros uma cesta de programas complementares, 
gerava-se algum valor agregado e uma melhoria na qualidade de vida desses grupos.  A pesquisa 
compilou os resultados com base em dez dimensões:  

- Renda domiciliar; trabalho/emprego; consumo domiciliar; nutrição; educação; saúde; condições de 
moradia; condições de maior vulnerabilidade; condicionalidades e atitudes.  

No quesito emprego, por exemplo, as famílias beneficiárias de programas de transferência de renda, em 
relação às não beneficiárias, apresentaram: 

- Aumento no percentual de trabalhadores formais; redução no percentual de crianças que trabalham; 
melhores performances quanto ao comprometimento da renda com dívidas; melhor suficiência da 
renda domiciliar; e maior capacidade de poupança. 

2) Pesquisa Qualitativa – objetivou aprofundar e enriquecer a compreensão do efeito conjugado de 
programas sociais sobre as condições socioeconômicas de famílias e indivíduos pobres residentes na 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A pesquisa iniciou-se  em novembro de 2010 e encerrou-
se em outubro de 2011. Realização: workshop de apresentação dos resultados. Participação: 
especialistas de diversas instituições públicas e de ensino. Resultados obtidos de destaque foram:  

• participantes externaram que os benefícios foram concedidos sempre a partir do contato formal com 
o ente público, e não por vias outras e/ou potencialmente irregulares; 
• percepção, por parte dos beneficiários, de melhorias efetivas e claras que os programas 
proporcionaram às suas vidas, ainda que o valor repassado seja visto como insuficiente para 
impactar seus padrões de consumo; 
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• importância dos programas de capacitação profissional desenvolvidos pelo poder público e 
possibilidade de contribuírem efetivamente para o processo de autonomia dos beneficiários; 
• necessidade do trabalho intersecretarial e de uma lógica concatenada entre os diversos programas 
complementares, incluindo a própria categorização destes; 
• relação entre escola e pais foi relatada como muito mais amigável  na participação em programas 
complementares ligados à educação do que em outros grupos; 
• necessidade patente de informar previamente os beneficiários quando ocorre alteração do valor do 
benefício recebido, sobretudo nos casos de diminuição deste, e a proximidade do prazo de 
encerramento de recebimento, tendo em vista, o fato de as famílias beneficiárias incorporarem os 
valores recebidos no orçamento familiar.  

Componente IV – Disseminação 
Grupo de Disseminação de Informações (GDI) - as principais ações desenvolvidas, em 2011 foram: 

- continuidade do Projeto Cine Pró-Vida e da Filmoteca da Biblioteca Seds. Parceria: Centro de 
Desenvolvimento de Pessoal do Departamento de Recursos Humanos (DRH). Os filmes exibidos na 
Secretaria, de caráter socioeducativo, passam a integrar o acervo da Filmoteca da Biblioteca Seds; 
- reestruturação da equipe do GDI, com a incorporação de três servidores ao grupo, consolidada no 
primeiro quadrimestre de 2011; 
- participação de dois integrantes da equipe do GDI, como instrutores do Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚnico) do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), no Plano Estadual 
de Capacitação de 3.000 Entrevistadores para os Novos Instrumentos do CadÚnico; 
- revisão e edição final, com formatação em Word, e disseminação do Estudo Quantitativo da 
Pesquisa “Avaliação de Impacto do Efeito Conjugado dos Programas de Transferência de Renda e 
Complementares na Região Metropolitana de São Paulo”; 
- elaboração de briefing a respeito da pesquisa “Avaliação de Impacto do Efeito Conjugado de 
Programas de Transferência de Renda e Complementares na Região Metropolitana de São Paulo”; 
- atualização de mailing de órgãos gestores, conselhos municipais de assistência social, órgãos 
gestores das capitais do Estado de São Paulo e demais Estados brasileiros; 
- elaboração de Apresentação do Projeto Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de 
São Paulo (Projeto Seds – BID / PNUD) para Seminário de Encerramento do Projeto Seds – 
BID/PNUD; 
- início de revisão do Estudo Qualitativo da “Avaliação de Impacto do Efeito Conjugado dos 
Programas de Transferência de Renda e Complementares na Região Metropolitana de São Paulo”, 
com o propósito de disseminar o estudo Quantitativo e Qualitativo; 
- Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (Edesp) – grupo de trabalho para 
revisão e reelaboração de Minuta de criação da Edesp, elaboração de questionários quantitativos e 
qualitativos para levantamento do perfil acadêmico dos futuros alunos da Pasta (servidores da Seds – 
Sede e Drads), visando à elaboração de conteúdos programáticos; 
- revisão e registro de documentos diversos para disseminação e encaminhamentos da CGE e da 
Pasta: textos, palestras, seminários, relatórios de atividades para secretarias da Gestão, Tribunal de 
Contas e Secretaria da Fazenda, entre outros; 
- elaboração: projetos-piloto de produtos do GDI para disseminação de informações: Briefing; - 
Planilha compartilhada googledocs; - Clipping; - Boletim CGE; - Hotsite. - resumos e/ou memórias de 
reuniões, palestras, seminários e outros; 
- participação em Grupo de Trabalho para elaboração: - Plano Plurianual (PPA) 2012-2015; Pacto de 
Aprimoramento da Gestão Estadual 2011-2014; 
- participação de membros da equipe: - VIII Conferência Estadual de Assistência Social; - avaliador, 
na 9ª edição do Prêmio Itaú-Unicef 2011 – Educação Integral: experiências que transformam.  

 
1.2. Plano Estadual de Capacitação de Entrevistadores para os Novos Instrumentos do 
Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) 
 
Entre o fim de 2010 e começo de 2011, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) implementou a nova versão (7.0) do Formulário do CadÚnico (Cadastro Único 
para Programas Sociais). Em maio de 2011, a Caixa Econômica Federal, visando ao 
preenchimento adequado do cadastro pelos entrevistadores e operadores do sistema nos 
municípios, promoveu, em conjunto com a Coordenação Estadual do CadÚnico, a formação 
de 50 instrutores técnicos, como replicadores do  novo conteúdo.  
 
A coordenação estadual do sistema, que está sob responsabilidade do Grupo de Gestão de 
Cadastros (GGC), da Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE), organizou, em 2011, 
capacitações nos 645 municípios do Estado de São Paulo para: 
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Capacitação Pessoas capacitadas 
Entrevistadores 3.000 
Operadores 1.200 

Total 4.200 
Oficinas: aulas expositivas, vídeos, exercícios e dinâmicas de grupo. 

 
2. Programas de Transferência Direta de Renda 
 
2.1. Programa Estadual Ação Jovem – em 2011 apresentou: 
 
Atendimento: 104.034 jovens. Idade: entre 15 a 24 anos. Aporte do Tesouro Estadual: R$ 
97.057.116,00. 
 
Ações realizadas ao longo do ano de 2011: 
 
Parceria:  
-  Sesc/SP.  Objetivo: - oferecer aos beneficiários do Programa Ação Jovem acesso às atividades nas 
áreas de esporte, cultura e lazer. Beneficiários: matriculados 5.335 jovens nas 33 unidades da 
instituição. 
- Senac/SP. Objetivo: - oferecer aos jovens beneficiários do Programa Ação Jovem cursos de 
preparação para o mercado de trabalho. Foram matriculados 1.069 jovens em diversos cursos.  
Visitas a empresas – Objetivo: divulgar o Programa e estabelecer novas parcerias.  
Participação: Grupo de Trabalho, composto por representantes da SEDS e Secretaria Estadual de 
Educação (SEE) - a fim de apresentar propostas de aperfeiçoamento do programa. Produto: Decreto 
56.922, de 12/04/11 e Resolução Seds-009,de 17/06/2011; 
Desenvolvimento de nova versão do Instrumental de Supervisão do Programa Ação Jovem, a ser 
implementada em 2012. Finalidade: aprimoramento do acompanhamento das ações pelas Drads e 
apoio técnico aos municípios. 
Alimentação dos sistemas do Governo Simpa da Secretaria de Planejamento e Coag da Casa Civil. 
Capacitação:  

Entidade Nº Objetivo 
Secretaria de Administração 
Penitenciária 

100 
- Iniciar o cadastramento de egressos do sistema 
penitenciário. - participar do Programa Ação Jovem. 

Centro Paula Souza 40 
- Operacionalizar o Programa Ação Jovem em 20 novas 
unidades de ETEC. 

Fundação Casa 20 
- Cadastrar jovens que cumprem medida de 
semiliberdade.  

Elaboração de Projeto Básico – Termo de Referência para demandar a contratação de serviço de 
terceiros. Finalidade: construção de metodologia de trabalho com jovens beneficiário do Programa Ação 
Jovem.  
 
2.2. Programa Estadual Renda Cidadã  
 
Em 2011, o programa apresentou:  
 
Atendimento: 180 mil famílias. Execução orçamentária: R$ 156.439.210,00. 
 
As realizações foram às seguintes: 
 
• Gestão de cadastro e de benefício. 
• Capacitação técnica e operacional aos técnicos das Drads que atuam como agentes multiplicadores 
para os municípios. 
• Monitoramento das ações complementares oferecidas às famílias pelo município; 
• Articulação intersetorial para o controle de condicionalidades e o oferecimento de ações 
complementares. 
• Avaliação do desenvolvimento do programa e dos resultados apresentados. 
• Visitas às empresas. Objetivo: divulgar o programa e estabelecer novas parcerias. 
• Capacitação de 20 profissionais da Fundação Casa. Objetivo: cadastrar famílias cumprindo medida 
socioeducativa.  
• Levantamento de subsídios para a elaboração do Peas2011.  
• Fornecimento de dados para a alimentação dos sistemas do Governo Simpa da Secretaria de 
Planejamento e Coag da Casa Civil. 

  



 

 
 
 

151

• Participação: - Evento para discussão do Plano Estadual e Nacional de Capacitação no Rio de Janeiro. 
- Reuniões com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Coordenadoria de 
Desenvolvimento Social (CDS) da Seds e Coordenadoria de Ação Social (CAS) sobre o Plano “Brasil 
Sem Miséria”. - Capacitação sobre a metodologia conhecida como Busca Ativa do Projeto Bandeirante. 
- VIII Conferência Estadual de Assistência Social. - Atividades de formação e capacitação dos membros 
da equipe. 
 
2.3. Geração de Renda 
 
2.3.1. Geração de Trabalho e Renda, Via Rápida e Bolsa Qualificação 
 
A tabela abaixo traz, entre outros dados, a descrição de cada uma dessas iniciativas e a 
execução orçamentária do ano de 2011: 
 
Programas e Ações 
 
Ação: Geração de Trabalho e Renda 
Descrição: - destina-se aos beneficiários dos Programas de Transferência de Renda, com incentivo à 
produção de bens e/ ou prestação de serviços com viabilidade econômica local.  - oferece cursos de 
formação ou e oferece cursos de formação ou qualificação para o trabalho. 
Valor: 36.700.512,00 
Ação: Via Rápida 
Descrição: - Cursos de qualificação profissional, através de bolsa no valor de R$ 330,00/mês.  
Valor: R$ 24.046.206,00 
Situação em 12/12/2011: Em execução. 
Programado até 31/12/2011: Recursos Provenientes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia; aguardando liberação de R$ 10.175.206,01. 
Metas / Resultados Alcançados: 30.000 vagas em 401 Municípios. 
Ação: Bolsa Qualificação  
Descrição: - Qualificação Profissional para trabalhadores desempregados. 
Valor: 12.654.306,00 
Situação em 12/12/2011: Em Execução 
Programado até 31/12/2011: Recursos provenientes da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho; 
- Aguardando liberação  de R$ 12.886.163,00. 
Metas / Resultados Alcançados: 18.341 Trabalhadores. 
 
3. Proteção Social 
 
3.1.  Proteção Social Básica no Estado de São Paulo 
 
Percebe-se o progressivo alinhamento dos municípios às regulamentações estabelecidas 
pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com destaques para o aprimoramento e a 
qualificação da gestão dos municípios e o aumento significativo do número de Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS)  que foram instalados:  
 
CRAS em 575 municípios. 
 
No contexto da atual política nacional da assistência social, a SEDS tem papel determinante 
de coordenação, acompanhamento e monitoramento de toda a rede socioassistencial do 
Estado e de apoio técnico aos municípios, na implantação e/ou execução pelos CRAS dos 
benefícios, serviços e programas da Proteção Social Básica.  
 
A rede socioassistencial da Proteção Social Básica do Estado, de acordo com informações do 
Sistema dos Planos Municipais de Assistência Social (PMAS 2011) é integrada por: 
 
Executoras: 9.006, entre públicas e privadas. Finalidade: Desenvolver serviços de caráter preventivo, 
protetivo e proativo. Atendimento: 3.320.872 usuários – famílias, crianças, adolescentes, idosos e 
pessoas com deficiência. 
 
O apoio financeiro aos municípios se dá por meio do repasse financeiro direto do Fundo 
Estadual de Assistência Social (FEAS) para os Fundos Municipais de Assistência Social 
(FMAS), conforme a Lei Estadual nº 13.242, de 8 dezembro de 2008, Decreto Estadual nº 
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54.026, de 16 fevereiro de 2009, e alínea “c” do inciso II do artigo 60, do Decreto Estadual nº. 
49.668, de 17 de junho de 2005.  
 
Valor de Repasse: R$ 59.163.560,66. 
 Inclui o cofinanciamento dos Centros de Referência de Assistência Social. 
 
Outras ações desenvolvidas pela equipe técnica da Proteção Básica foram: 
• Monitoramento e avaliação: gestão das DRADS quanto ao acompanhamento técnico realizado nos 
municípios; 
• Atendimento:  demandas apresentadas pelas 26 DRADS; 
• Participação: - reuniões realizadas pelas DRADS por meio das macrorregiões, objetivando o 
aprimoramento da gestão dos municípios; - grupos de trabalho para elaboração de documentos 
diversos; - formulação da proposta orçamentária da Pasta, para execução dos programas. 
• Elaboração e disseminação: instrumentais de monitoramento e material de apoio técnico relativo à 
proteção social básica, visando atender as demandas municipais e regionais; 
• Acompanhamento dos Planos: providências encaminhados pelos municípios e dos Planos de Apoio 
das DRADS, todos remetidos para a equipe técnica do MDS; 
• Elaboração de relatórios e pareceres técnicos: acerca dos expedientes e processos enviados à 
Coordenadoria de Ação Social (CAS); 
 
3.2.  Proteção Social Especial (PSE) no Estado de São Paulo 
 
A Proteção Social Especial é o atendimento socioassistencial destinado a famílias e 
indivíduos que se encontram em risco pessoal e social em virtude de ocorrência de 
abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 
cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre 
outras.  
 
O atendimento socioassistencial da Proteção Social Especial está dividido em dois níveis: 
média complexidade e alta complexidade.  
 
Alta complexidade - atendimento por entidades que oferecem acolhimento institucional.  
- garantem proteção integral a indivíduos que se encontram sem referência ou em situação de ameaça, 
necessitando ser retirados de seu núcleo familiar ou comunitário. 
Média complexidade - atendimento de famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujo vínculo 
familiar e comunitário não foi rompido.  
 
Ambas as modalidades atuam de forma articulada e integrada entre si e com outras políticas 
públicas e o Sistema de Garantia de Direitos. 
 
3.2.1. Proteção Social Especial de Média Complexidade 
 
No final de 2010, havia no Estado de São Paulo 141 Centros de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), com presença em 20% dos municípios. No decorrer do ano de 
2011 programou-se 71 novos CREAS, perfazendo um total de 212 unidades no Estado. 
 
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) – Objetivo: apoiar, 
orientar e acompanhar indivíduos e famílias em situação de ameaça ou violação de direitos. 
 
Medidas Socioeducativas (MSE), Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à 
Comunidade (PSC) – 94 CREAS oferecem o serviço. 
 
O serviço de MSE é desenvolvido pela equipe de Proteção Social Especial do órgão gestor 
municipal em 46 municípios. Em outros 90 municípios, os serviços são executados em 
convênios com ONGs. 
 
Serviços ofertados: 230. Investimento: R$ 19.509.368,18.  Atendidos: 17.153 adolescentes em conflito 
com a lei. 
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Serviço de Abordagem Social é desenvolvido pelo CREAS e pelo Órgão Gestor Municipal da 
Assistência Social.  
 
Serviços ofertados: 112. Atendidos: 33.198 usuários. Investimento: R$ 3.611.709,92. 
Serviço a Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias são executados pelos CREAS 
para atender as famílias com pessoas com deficiência e idosos com algum grau de 
dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violação de direitos. 
 
Política Nacional de Assistência Social através do serviço especializado cuida da população 
em situação de rua a fim de assegurar o atendimento e a oferta de atividades socioeducativas 
para o fortalecimento de vínculos interpessoais e familiares. 
 
3.2.2. Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 
Proteção Social Especial é oferecida por meio dos serviços de Acolhimento Institucional, 
Acolhimento em Repúblicas e Acolhimento em Família Acolhedora. O Serviço de Proteção 
em Situação de Calamidades Públicas e de Emergências é desenvolvido por meio de um 
comitê articulado com a Defesa Civil e demais políticas públicas setoriais. 
 
Destacaram-se o Projeto “Sistema Integrado de Ações Intersecretariais” – Siai (Moradias 
Especiais Provisórias). 
 
Beneficiário: usuários portadores de deficiência intelectual. Local: município de São Paulo. Parceria: 
secretarias municipais da Assistência e Desenvolvimento Social e Saúde e as secretarias estaduais de 
Saúde e Desenvolvimento Social. Atendimento: 18 usuários em duas moradias especiais. 
 
De acordo com as informações do Sistema dos Planos Municipais de Assistência Social 
(PMAS 2011), 1.369 executoras, entre públicas e privadas, desenvolvem serviços de caráter 
preventivo, protetivo e proativo.  
 
Atendimento: Proteção Especial de Média e Alta Complexidade, incluindo o cofinanciamento dos 
Centros Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Beneficiário: 1.042.351 usuários, 
entre famílias, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Valor de repasse: R$ 
86.917.062,17.  
 
 
4. Transição das Medidas Socioducativas de Liberdade Assistida 
 
No ano de 2010, o processo de transição das medidas socioeducativas de Liberdade 
Assistida (LA) foi efetivado com a municipalização total do serviço, que passou a ser 
executado diretamente nos órgãos gestores da política de Assistência Social, nos Centros de 
Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) ou por meio das organizações não 
governamentais. O total de cidades cofinanciadas pelos recursos estaduais, atualmente, é de 
230 municípios (os quais atendem acima de 8 adolescentes).  
 
Cofinanciamento: R$ 19.509.368,18. Atendimento: 17.153 adolescentes em conflito com a lei. 
 
 
5. Centro de Esporte, Cultura e Lazer do Parque Estadual Fontes do Ipiranga – CECL / 
PEFI 
 
Missão - garantir a atuação articulada e integrada do conjunto das políticas setoriais. - propiciar 
proteção e desenvolvimento social às pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. 
Beneficiários: moradores dos 88 núcleos de favelas da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 
Local: limites da capital paulista e dos municípios de Diadema e São Bernardo do Campo. Área: 40 mil 
m² e ocupa um quarto do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI).  
Espaço físico: ginásio coberto, duas quadras poliesportivas externas, piscina semi-olímpica, campo de 
futebol society, pista de skate, salas de ginástica, dança, vestiários com sanitários, enfermaria e sala de 
apoio. 

  



 

 
 
 

154

As principais atividades realizadas em 2011 foram: 
 
● Acessa São Paulo - Parceria: SEDS / Secretaria de Estado de Gestão Pública / Prodesp. Objetivo: 
Proporcionar capacitação e informação às comunidades do entorno, por meio de acesso livre e gratuito 
à internet.  
● Biblioteca - Parceria: SEDS / Instituto Cidadania Ativa. Objetivo: Proporciona a inclusão cultural por 
meio da leitura, em espaço interativo. 

 
● Brinquedoteca - Convênio: SEDS/ AEB – Associação Evangélica Beneficente - Prevê a educação 
participativa da criança.   Objetivo: desenvolvimento mental, físico, emocional e social. A brinquedoteca 
enfatiza a cidadania, artes, meio ambiente, histórias e cidadania. 
 
● Instituto Cidadania Ativa - Parceria: SEDS / Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social (SMADS). Objetivo: Desenvolver atividade do projeto Agente Jovem, ações integradas e 
complementares às atividades desenvolvidas no CECL do PEFI. 
 
● Casa do Adolescente - Parceria: Secretaria de Estado da Saúde / Secretaria Municipal da Saúde / 
Mamãe – Associação de Assistência Santamarense. Atendimento: - adolescentes na faixa etária de 10 
a 20 anos, de ambos os sexos. - odontológico, consultas com médicos especializados, psicólogos, 
atividades de roda de conversa, sala de reflexão, oficinas de dança, teatro, artesanato e atividades 
esportivas. - questões ligadas à gravidez na adolescência, à DST, a métodos anticoncepcionais, 
questões afetivas e emocionais do adolescente.  
 
● CIC – Centro de Integração da Cidadania - Parceria: SEDS/ Secretaria da Justiça e da Defesa da 
Cidadania. Atendimento: serviço público de forma descentralizada e ágil, como:  

Carteira de identidade – RG (1ª e 2ª vias), segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito), 
atestado de antecedentes criminais, Defensoria Pública, juizado itinerante, mediação de conflitos e 
oficinas de cidadania. 

 
● Centro Paula Souza - Parceria: SEDS / Secretaria Estadual de Desenvolvimento / Secretaria Estadual 
do Emprego e Relações do Trabalho /Intel. Objetivo: qualificação e requalificação de trabalhadores 
jovens e adultos, a partir dos 14 anos de idade.  Benefício: - ingresso e reingresso no mercado de 
trabalho. – preparar  o indivíduo para que se dedique a um tipo de atividade profissional, por meio de 
Cursos de Tecnologia de Informática, Telemarketing, Montagem e Manutenção de Microcomputadores. 
- cursos de qualificação profissional aos usuários do Programa Emergencial Frente de Trabalho.  

 
● Oficina escola de Padaria e Confeitaria Industrial - Convênio: SEDS/ Mamãe – Associação de 
Assistência Santamarense. Objetivo: Capacitar adolescentes, jovens, adultos e famílias para inserção 
no mercado de trabalho com certificado do Senai. 
 
● Projeto EACE – Esporte, Arte, Cidadania e Educação - Convênio: SEDS/ Mamãe – Associação de 
Assistência Santamarense. Realização: - Desenvolve atividades como - skate, ginástica, natação, 
hidroginástica, música, expressão artística e corporal, atividades socioeducativas e pedagógicas. - 
Cursos de cidadania, geração de renda por meio da panificação e confeitaria industrial, marchetaria, 
reciclagem de papel e complementação escolar.  Meta:  atender 1.000 pessoas. 
 
● Programa Educação para o Trabalho – PET - Parceria: SEDS / Coca-cola – Femsa / Senac. Objetivo: 
- promover o autoconhecimento e a busca de maior clareza na identificação de metas e expectativas 
para a construção de um plano de desenvolvimento pessoal e profissional. – desenvolver  competências 
empreendedoras que ajudam os jovens a efetivar seus projetos pessoais e coletivos. – preparar para o 
mercado de trabalho. Parceria realizada: Programa Ação Jovem, que transfere renda diretamente aos 
jovens participantes do programa. Meta: 150 jovens por semestre. 
 
● Programa Família Viva - Parceria: SEDS / AEB – Associação Evangélica Beneficiente. Realização: 
cursos profissionalizantes nas áreas de estética, orientação nutricional, informática e cidadania.  - aulas 
de violão para jovens e adultos, sopro, percussão e Banda Marcial-Show.   - oficinas artesanais, dança 
de rua, e do ventre bodyjan, combat, judô, expressão corporal, ateliê de artes plásticas, grafite, 
brinquedoteca, grupos de orientação familiar e núcleo de convivência para idosos. Meta: 1.800 pessoas.

 
● Projeto Guri - Parceria: SEDS / Secretaria de Estado da Cultura, Associação Santa Marcelina. 
Realização: - desenvolve ensino técnico aprimorado, respeitando o ritmo de aprendizado de cada um 
fortalecendo a cidadania de crianças e adolescentes, inserindo-os no processo social. - utiliza a música 
como agente de transformação, com variados instrumentos.  Meta: 600 alunos. 
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● Projeto Joaninha - Parceria: SEDS / Instituto Camargo Corrêa / Petrobrás / Ballet Stagium. 
Realização: 
- promove a arte-educação por meio da dança (ballet clássico, música, ginástica olímpica, capoeira, 
danças circulares, sapateado e folclore). Objetivo: - formar cidadãos conscientes, profissionais, 
multiplicadores do projeto.  - gerar empregos a um universo de desprovidos de recursos financeiros e 
culturais. Meta: 200 alunos. 
 
6. Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC 
 
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) está previsto na Constituição Federal e foi 
regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas): lei Nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, e alterada pela lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011. O BPC é um 
benefício assistencial que independe de contribuições para a Previdência Social.  
 

Benefício: garante a transferência mensal de um salário mínimo às pessoas com deficiência, de 
qualquer idade, e ao idoso, com 65 anos ou mais.  
Regra: comprovar não possuir meios que garanta o próprio sustento e nem tê-lo provido por sua família, 
a qual não pode ter renda mensal familiar per capita acima de ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente.  

Com deficiência 265.308 pessoas 
Idosos 329.526 pessoas 
Total de beneficiários 594.834 pessoas 
Total de recursos R$ 3.474.854.536,00  

 
6.1. BPC na Escola 
 
O BPC na Escola é o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e 
Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência, Beneficiárias do Benefício de 
Prestação Continuada da Assistência Social  
 

Objetivo - promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência.  
Idade: 0 a 18 anos de idade. Finalidade: garantir acesso e permanência na escola, por meio de ações 
articuladas das áreas da saúde, educação, assistência social e direitos humanos. 
Total: 31.631 beneficiários. Matriculados na escola: 13.350. Adesão: 193 municípios. 
 
Em 15 de setembro de 2011, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) disponibilizaram uma nova fase de adesão, possibilitando que todos os municípios do 
Estado participem do Programa e que o Estado e os municípios já participantes reafirmem os 
compromissos assumidos quando aderiram ao Programa em 2008. As ações realizadas em 
2011 foram: 
 

• Coordenação do Grupo Gestor Estadual do Programa BPC na Escola. 
• Fornecimento de orientações referentes ao cadastramento dos beneficiários do BPC no Cadastro 
Único para Programas Sociais (CadÚnico) aos técnicos das Drads e das secretarias municipais de 
assistência social. 
• Capacitação técnica e operacional aos técnicos das Drads que atuam como agentes multiplicadores 
para os municípios. 
• Participação: - 3º Encontro Estadual de Agentes Públicos, promovido pela União dos Vereadores do 
Estado de São Paulo, na Assembléia Legislativa. - Encontro Regional do Núcleo X do Conselho 
Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência (CEAPcD) em Santos. - “1º Encontro BPC 
Trabalho”, em Brasília. - 1º Encontro de troca de experiências sobre o BPC, realizado no município de 
Suzano.  -  2º Encontro Estadual de Inclusão – Emprego, Trabalho e Renda, promovida pela Secretaria 
do Emprego e Relações do Trabalho, com o apoio da Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM; 
- Comissão Organizadora do XV Seminário Estadual da Pessoa com Deficiência, promovido pelo 
Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência – CEAPcD. - Membros da equipe na 
capacitação sobre o CadÚnico, - Equipe no estande do Governo na Reatech 2011 – XI Feira 
Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, com apresentação do BPC e 
BPC na Escola. - Membros da equipe em Grupo de Trabalho interno, para elaboração de orientações 
para diagnóstico municipal. - Evento de lançamento do livro “BPC na Escola – Uma Experiência 
Inovadora na Cidade de São Paulo”. – Comissão Organizadora da VIII Conferência Estadual da 
Assistência Social, promovida pelo Conselho Estadual de Assistência Social (Conseas). - Encontro 
Nacional dos Conselhos Estaduais de Direitos da Pessoa com Deficiência, em Fortaleza.  
- Encontro “INSS e Assistência Social” em Votuporanga, Itapeva, Piracicaba. 
- Grupo de Trabalho referente a Álcool e Drogas; - “I Encontro Estadual de Gestores do Programa BPC 
na Escola”.  
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- Evento de assinatura de convênio entre o Governo do Estado e o Comitê Paraolímpico Brasileiro.  
- Representação da SEDS nos colegiados: Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com 
Deficiência; Câmara Temática Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho de 
Desenvolvimento da Baixada Santista (Condesb); e Selo Paulista da Diversidade. 
- Elaboração do Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual 2011-2014; - Palestras sobre BPC e BPC 
na Escola. 

 
7. Programa Bolsa Família 
 
Programa de transferência direta de renda com condicionalidades beneficia famílias em 
situação de pobreza e de extrema pobreza.  
 
Objetivo: - assegurar o direito humano à alimentação, promover a segurança alimentar e nutricional e 
contribuir para que a população em vulnerabilidade social tenha acesso à cidadania. Atendimento: 
1.208.966 famílias no Estado de São Paulo. Beneficiado: famílias com renda per capita familiar mensal 
de até R$140,00. O valor pode variar de R$ 32,00 a R$ 306,00 conforme o número de gestantes e 
nutrizes e a idade dos filhos.  
 
O Programa alicerça-se em três eixos: transferência de renda, condicionalidades e programas 
complementares. 1)Transferência de renda - promove o alívio imediato da pobreza. 2) 
Condicionalidades  - reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, 
saúde e assistência social. 3) Programas complementares - objetivam o desenvolvimento das 
famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade. 
 
O Estado de São Paulo participa da gestão descentralizada do Programa Bolsa Família, 
compartilhando responsabilidades com a União e com 645 municípios. Atua nas seguintes 
áreas: gestão de cadastro, gestão de benefício e gestão de condicionalidades. Ações 
realizadas em 2011 foram: 
 
• Capacitação técnica e operacional dirigida aos técnicos das Drads; 
• Articulação do Colegiado Intersetorial do PBF para o controle de condicionalidades; 
• Participação: Em reuniões - Petie PBF e acompanhamento do Projeto de Capacitação “Aprimoramento 
da gestão dos programas Petie Bolsa Família”; - MDS, Eletropaulo, Aneel, MEE, CEF, e gestores dos 
municípios de SP e da região metropolitana (Barueri, Carapicuíba, Diadema, Embu, Itapevi, Mauá, 
Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra) sobre o acesso das famílias de 
baixa renda ao beneficio da Tarifa Social de energia elétrica no Cadastro Único. - Capacitação referente 
ao Busca Ativa do Projeto Bandeirantes; participação na VIII Conferência Estadual de Assistência 
Social; participação em atividades de formação e capacitação da equipe.-  Encontro - Bolsa Família na 
Saúde, reunindo regiões Sul e Sudeste do Brasil, organizado pelo Ministério da Saúde. - Educação de 
Operadores Máster organizado pelo Ministério de Educação. - Monitoramento do SUAS. - Evento - 
discussão do Plano Estadual e Nacional de Capacitação no Rio de Janeiro; 
• Levantamento de subsídios para elaboração do Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual 2011-
2014;  
• Reunião com a consultora do MDS para aplicar um questionário sobre o Sibec; reuniões com o MDS, 
Coordenadoria de Desenvolvimento Social (CDS) e Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE) sobre 
o Plano “Brasil Sem Miséria”. 

 
8. Ações de Combate ao Trabalho Infantil 
 
Destaca-se o trabalho da Coordenação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(Peti), programa de transferência direta de renda do Governo Federal para famílias de 
crianças e adolescentes de até 15 anos em situação de trabalho. Quando a família atende 
aos critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família, recebe o benefício de acordo com 
os valores estipulados pelas normativas que regem este programa. Oferece o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, manutenção da criança/adolescente na escola e 
articulação dos demais serviços da rede de proteção social básica e especial.  
 
Execução: 148 municípios. Atendimento: 14.375 crianças. 
 

  



 

 
 
 

157

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil foi implementado no Estado de São Paulo no 
ano 2000 e vem obtendo êxito no tocante à retirada de crianças e adolescentes do trabalho 
infantil. As ações garantem o acesso e a permanência das crianças e dos adolescentes na 
escola e o apoio financeiro às famílias para suprir a renda que se obtinha pelo trabalho 
infantil.  O programa visa ao envolvimento e ao comprometimento dos poderes públicos e da 
sociedade civil, em âmbito local e regional, na missão de erradicação do trabalho infantil.  
 
A SEDS vem desenvolvendo um trabalho de sensibilização e de capacitação, tendo em vista 
fornecer suporte para que os municípios paulistas reúnam as condições técnicas e políticas 
necessárias para a elaboração de Planos Municipais de Enfrentamento ao Trabalho Infantil.  
 
Parceria: Fundação Orsa, Fundação Telefônica, Federação dos Empregados do Comércio do Estado de 
São Paulo (Fecomerciários), Instituto Brasil Melhor, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 
(Senac), Ministério Público do Trabalho, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Condeca), o Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FPPETI) e a 
Organização Internacional do Trabalho.  
 
Articulação envolvendo municípios da Capital e Região Metropolitana com o propósito de 
implementar ações voltadas a crianças e adolescentes trabalhadoras nos faróis, trens, bares 
e restaurantes na cidade de São Paulo, inseri-las em programas sociais na cidade de origem, 
evitando a sua migração e reincidência no trabalho. 
 
As ações voltadas a crianças e adolescentes trabalhadoras nos faróis, trens, bares e 
restaurantes na cidade de São Paulo objetiva inseri-las em programas sociais na cidade de 
origem, evitando a sua migração e reincidência no trabalho. A Articulação envolve municípios 
da Capital e Região Metropolitana e trabalho integrado entre várias instituições, tais como: 
Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e 
Emprego, por intermédio da Delegacia Regional do Trabalho, CPTM, Diretorias Regionais de 
Assistência e Desenvolvimento Social – da capital e municípios da Região Metropolitana, 
Conselhos de Direito e Tutelares, Comissão Estadual dos Programas de Erradicação do 
Trabalho Infantil e Bolsa Família, Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador e do Fórum Regional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador do Vale do Ribeira.  
 

9. Projovem Adolescente 
 

Projovem Adolescente – Serviço Socioeducativo é uma das modalidades do Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens. O programa articula um conjunto de ações nos dois âmbitos 
da proteção social: básica e especial. Busca desenvolver seguranças sociais de acolhida, 
convívio familiar e comunitário. O público-alvo são os jovens de 15 a 17 anos provenientes de 
famílias em condições de extrema pobreza, beneficiárias do Programa Bolsa Família, e 
aqueles que estão marcados por vivências resultantes de diferentes circunstâncias de riscos 
e vulnerabilidades sociais – retirados de situações de trabalho infantil, de abuso e exploração 
sexual, violência doméstica, abandono, negligência e maus-trato.  Estão incluidos jovens em 
situação de conflito com a lei, cumprindo (ou tendo cumprido) medidas socioeducativas em 
meio aberto, de acordo com a Lei Federal 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  
 
Implantação: 209 municípios. Atendimento: 13.525 jovens. 
Objetivo: - servir como referência para o repasse do cofinanciamento federal. 
Realização: - Acompanhamento e suporte a um Grupo Virtual, que se constitui em uma rede de troca de 
informações e de experiências em relação ao programa no Estado. O grupo conta com 423 membros, 
incluindo técnicos municipais e estaduais, oferece, em conjunto com técnicos das Drads, apoio e 
orientação à equipe técnica de referência dos municípios. 
- Capacitação de técnicos municipais e estaduais, referente à legislação e operacionalização do 
programa, principalmente em relação ao Sistema de Acompanhamento e Gestão do Projovem 
Adolescente (Sisjovem). Definição: Sisjovem  é uma ferramenta de gestão, que fornece informações 
detalhadas e consolidadas sobre a execução do programa. Permite o acompanhamento on-line das 
principais regras estabelecidas para a oferta do serviço. 
- Participação em encontros nacionais para apresentação e discussão das diretrizes e dinâmicas 
operacionais do Programa. 
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10. Segurança Alimentar e Nutricional 
 
10.1. Vivaleite 
 

Projeto Estadual Vivaleite é admistrado desde 19 de Janeiro de 2011 pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, por meio da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Cosan) conforme Decreto nº 56.674. 
 
Contratação: 126.558.360 litros de leite para distribuição no período de 09/09/2011 a 08/09/2012. 
Beneficiários: 700 mil. Distribuição: 3.079 entidades conveniadas. 
Objetivo: oferecer um complemento alimentar seguro e de alto valor nutritivo às crianças que vivem em 
condição de risco nutricional.  - auxiliar o escoamento da produção leiteira, que corresponde a 
aproximadamente 8% da produção atual do leite tipo C. Benefício: gera, de forma indireta, novos 
empregos no campo. 
 
O Projeto Vivaleite distribui gratuitamente leite fluido pasteurizado enriquecido com Ferro, 
Vitamina A e Vitamina D, auxiliando na prevenção de anemia ferropriva e das deficiências de 
vitaminas A e D. O Vivaleite é considerado o maior programa de Segurança Alimentar 
governamental de distribuição gratuita de leite fortificado da América Latina. 
 
10.2. Bom Prato 
 
Projeto de Restaurante Popular Bom Prato foi concebido para oferecer refeições de qualidade 
com alto teor calórico a preços acessíveis à população de baixa renda.  
 
 

Restaurante Popular Bom Prato: 33 unidades. Fornecimento: 57 mil refeições (almoço e café da 
manhã).  

Almoço: arroz, feijão, carne, farinha de mandioca, legumes, salada, pão, suco e fruta. Caloria: 1.200 
kcal por prato. Custo total:  R$ 3,50. Subsídio do governo: R$ 2,50. Usuário: R$ 1,00. Isento: 
menores de 6 anos de idade. Café da manhã: café com leite ou com achocolatado ou iogurte, pão 
com margarina, requeijão ou frios e fruta. Caloria: 400 kcal. Custo total:  R$0,80. Usuário: R$ 0,50. 

 
Instalação do restaurante: Convênio firmado entre o governo do Estado de São Paulo e entidades sem 
fins lucrativos da área da assistência. Repasse: R$ 240.000,00 da Secretaria Estadual de Economia e 
Planejamento. Finalidade: aquisição de equipamentos e adequações do imóvel.  
 
Avaliação: refeições são monitoradas por nutricionistas da Secretaria de Desenvolvimento Social 
(SEDS) e periodicamente são enviadas amostras para análise no Instituto de Tecnologia de Alimentos 
(ITAL, Campinas). 
 
Cada unidade do Restaurante Bom Prato gera de 10 a 20 empregos diretos, entre os quais: 
profissionais administrativos, gerentes, nutricionistas, cozinheiros, auxiliares de cozinha e 
limpeza, todos vinculados à entidade gestora. As entidades gestoras são responsáveis pela 
operacionalização das unidades, trâmites administrativos que incluem a contratação dos 
profissionais, compra dos alimentos, manutenção de equipamentos, cobertura de aluguéis e 
pagamento de contas de água, luz e gás. 
 
Execução Orçamentária do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - 2011  
 
Ação Proteção Básica - Descrição: Apoio técnico e financeiro aos municípios, entidades e organizações 
da assistência social para execução de ações e serviços socioassistenciais. Situação em 2011: Ação 
Continuada. 

Prefeituras  R$ 47.547.454,00 
Entidades R$ 922.750,00 
Valor Total R$ 48.470.204,00 
Metas / Resultados Alcançados  645 Municípios  

Ação Projeto Bandeirantes - Descrição: Busca ativa das famílias extremamente pobres, cuja renda 
familiar per capita mensal não atinja R$ 70,00. Situação em 2011: - Publicação do Decreto nº 57.440, 
em 18/10/2011.  - Solicitação do crédito para capacitação dos Agentes pela Fundap - R$ 600.000,00. 
Metas / Resultados Alcançados: atendimento à 100 municípios com menor IDH-M.  
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Ação Implementação de equipamentos sociais - Valor: 5.000.000,00. Situação em 2011: Solicitação do 
crédito de R$ 43.353.818,00. 
Ação Proteção Especial - Descrição: Apoio Técnico e Financeiro aos Municípios, Entidades e 
Organizações da Assistência Social para execução de Ações e Serviços Socioassistenciais, em regime 
aberto ou de acolhimento. Situação em 2011: Ação Continuada 

Prefeituras  R$ 67.481.692,00 
Entidades R$ 4.301.788,00 
Valor Total R$ 71.783.480,00 
Metas / Resultados Alcançados  645 Municípios  

Ação Atividades de Prevenção a Situações de Risco Pessoal e Social - Descrição: Atendimento em 
meio aberto às pessoas em situação de risco pessoal e social (PM SP). Valor: 13.822.634,00. Situação 
em 2011: Ação Continuada. Metas / Resultados Alcançados: Atividades de Prevenção a Situações de 
Risco Pessoal e Social. 
Ação Técnico Operacional aos Equipamentos Sociais de Alta e Média Complexidade - Descrição: 
Manutenção dos Creas. Valor: 5.797.964,00. Situação em 2011: - Ação Continuada. - 47 Municípios 
Metas / Resultados Alcançados: Apoio técnico operacional aos equipamentos sociais de alta e média 
complexidade. 
Ação Liberdade Assistida - Descrição: Serviço de atendimento a adolescentes em conflito com a lei, sob 
Medida Socioeducativa em Meio Aberto. Execução: prefeituras municipais por meio do próprio órgão 
gestor – Creas ou entidades sociais. Valor: 19.509.368,18. Situação em 2011: Ação Continuada. Metas / 
Resultados Alcançados: Atendimento a 230 Municípios.   
Ação Geração de Trabalho e Renda - Descrição: ação destina-se aos beneficiários dos Programas de 
Transferência de Renda, com incentivo à produção de bens e/ou prestação de serviços, com viabilidade 
econômica local, e oferece cursos de formação ou qualificação para o trabalho. Valor: 36.700.512,00.  
Ação Via Rápida - Descrição: Cursos de qualificação profissional, por meio de bolsa no valor de R$ 
330,00/mês. Valor: 24.046.206,00. Situação em 2011: - Em execução. - Recursos Provenientes da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – a ser liberado R$ 10.175.206,01. 
Metas / Resultados Alcançados: 30.000 vagas em 401 Municípios. 
Ação Bolsa Qualificação - Descrição: Qualificação Profissional para trabalhadores desempregados. 
Valor: 12.654.306,00. Situação em 2011: - Em execução. - Recursos provenientes da Secretaria de 
Emprego e Relações do Trabalho – a ser liberado R$ 12.886.163,00. Metas / Resultados Alcançados: 
18.341 Trabalhadores.  
Ação Renda Cidadã - Descrição: Transferência Direta de Renda às Famílias com renda per capita até 
1/2 Salário Mínimo, mediante pagamento de subsídio financeiro R$ 80,00/mês, beneficiando 180.000 
famílias atualmente. Valor: 156.439.210,00. Situação em 2011: Em Execução. Metas / Resultados 
Alcançados: 180.000 Famílias.  
Ação Jovem - Descrição: Transferência Direta de Renda aos jovens de 15 a 24 anos. Pagamento de 
bolsa de R$ 80,00/mês. Beneficiado: 104.034 jovens. Valor: 97.057.116,00. Situação em 2011: Em 
Execução. Metas / Resultados Alcançados: 104.034 Jovens.  
Ação Viva Leite - Descrição: Atende famílias com a distribuição de 11 milhões de litros de leite 
enriquecido com vitaminas A, D e Ferro/Mês. Valor: 166.167.313,00.  Situação em 2011: Em Execução.  
Metas / Resultados Alcançados: 700.000 beneficiários.  
Ação Bom Prato - Descrição: Fornece refeição em Restaurantes Populares ao preço de R$ 1,00 visando 
a Segurança Alimentar. Valor: 29.569.874,00. Situação em 2011: Em Execução. Metas / Resultados 
Alcançados: 17.022.445 refeições. 
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Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 
 
 

 
 
Demonstrativo de Despesas 

 

* inclui obrigação patronal 

 
 

Número de Funcionários 

 
 

I – Atividades 

A Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT desenvolveu as seguintes atividades 
no exercício de 2011: 
 

1. Programa Fomento ao Emprego e Renda 
 

1-1 – Frentes de Trabalho - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego - PEAD, também 
conhecido como “Frentes de Trabalho” foi instituído 1999. 
 
Objetivo: - proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda a parte da população 
desempregada em situação de alta vulnerabilidade social. 

2010 2011 11/10

Secretaria 356 353 -0,8%

   Ativos 356 353 -0,8%

Sutaco 27 26 -3,7%

   Ativos 22 21 -4,5%

   Inativos e Pensionistas 5 5 0,0%

Total da Pasta 383 379 -1,0%

R$mil

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 186.939,7 147.146,5 -21,3%

Pessoal 48.756,8 52.266,2 7,2%

   funcionários ativos 14.284,2 16.307,6 14,2%

   inativos e pens ionistas 1,9 0,5 -70,8%

   obrigação patronal/insuf financeira 34.470,7 35.958,1 4,3%

Custeio 138.146,7 94.439,2 -31,6%

Invest imentos 9,5 441,0 4556,8%

Sentenças Judiciais 26,7 - -

2- Entidades Vinculadas 3.228,6 3.885,5 20,3%

Sutaco 3.228,6 3.885,5 20,3%

   pessoal  * 1.974,6 2.009,2 1,8%

   cus teio 1.057,3 1.695,0 60,3%

   investimento 190,9 181,3 -5,0%

   sentenças judiciais 5,8 - -

Total da Despesa (1+2) 190.168,3 151.032,0 -20,6%
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Público alvo: - trabalhadores de todas as idades, desde que estejam desempregados há 01 ano ou 
mais; - não sejam beneficiários de seguro-desemprego ou de qualquer outro programa assistencial 
equivalente; - residam próximo ao local da colaboração prevista e não pertençam a grupo familiar que já 
participe do Programa. 

Forma de Atuação: - bolsistas prestam serviços auxiliares de interesse da comunidade local, do 

município ou do estado. - permanece no Programa no máximo 09 meses, recebendo mensalmente 
bolsa-auxílio, auxílio alimentação, auxílio transporte, quando necessário e cobertura de seguro de 
acidentes pessoais. - realiza uma jornada de atividades de seis horas diárias, quatro dias por semana, o 
quinto dia é destinado a qualificação profissional de 150 horas ou alfabetização. 

 
Dados desempenho: 

Indicadores 2008 2009 2010 2011 

Convocados 45.389 1.546 4.503 5.642 

Bolsistas Atendidos 15.659    200    287 1.448 

Término de Contrato (9 Meses) ¹   8.748 8.091   107    115 

Excluído/Desistente (com 1 a 8 Meses de Bolsa²   8.500 1.250   160    186 

Frentes Implantadas       68      13      3     25 
  (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. 

 
 Ações desenvolvidas em 2011: 
 
Implantação do PEAD nos municípios de: 
 

Campos do Jordão, Aguaí, Pedro de Toledo, Registro, Pariquera-Açu, Barra do Turvo, Eldorado, Cajati, 
Jacupiranga, Sete Barras, Iporanga, Iguape, Nova Luzitânia, Magda, Indiaporã, Guaimbê, Riolândia, 
Macedônia , Ilha Comprida, Américo de Campos, Guariba, Ilha Solteira e Itariri. 

 
 

2. Programa Ações Sociais Integradas – Família Cidadã 
 

2.1 Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho - é um Programa Social, instituído pelo Governo do 

Estado de São Paulo em 2000. 
 
Objetivo: - reduzir a vulnerabilidade juvenil; - oferecer experiência profissional; - estimular o interesse 
pelos estudos; - melhorar o desempenho escolar e a auto-estima do jovem. 

Público Alvo: Jovens matriculados no ensino médio da rede pública estadual. 

Forma de Atuação: - realiza a intermediação entre empresas e jovens - oferece a primeira experiência 
profissional no mercado de trabalho a jovens estudantes matriculados e com freqüência efetiva nos 
cursos de ensino médio da rede pública estadual, com idade entre 16 e 21 anos, que não tenham 
qualquer vínculo empregatício, através de um estágio remunerado. 

 
Dados desempenho: 
 

Indicadores 2008 2009 2010 2011 

Vagas Captadas 16.799 15.764 14.849 15.246 

Jovens Inscritos 57.766 69.753 69.631 67.419 

Jovens Inseridos 10.884 10.784 13.124 15.107 

Estágios Concluídos¹ 5.704 6.386 6.806 6.268 

(1)Considera-se estágio concluído aquele que completou os 06 meses previstos no contrato. 

 
 

Ações desenvolvidas em 2011: 
 

Expansão do programa para municípios de: 
 

Campinas, Valinhos, Vinhedo, Jaguariúna, São José dos Campos, Monteiro Lobato, Piracicaba, Águas de 
São Pedro, São Pedro, Charqueada, Santa Maria da Serra, Saltinho. 
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2.2 Aprendiz Paulista 
 
Objetivo: - Inserir estudantes dos cursos técnico-profissionalizantes, do Centro Paula Souza, no mercado 
de trabalho como aprendizes. - auxiliar o empregador no cumprimento da cota legal de contratação de 
aprendizes, estabelecida no artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

Público Alvo: - Jovens de 14 a 24 anos, regularmente matriculados e com freqüência efetiva no ensino 
técnico-profissional em unidades do Centro Paula Souza; - que não possuam vínculo empregatício e 
sejam residentes no estado de São Paulo. 

Forma de atuação: Atua na intermediação entre a busca por um trabalho técnico-profissional e o 
preenchimento das vagas para aprendizes ofertadas pelo empregador.  

 
Dados desempenho: 
 

Indicadores 2009 2010 2011 

Alunos Inscritos 2.170 3.098 4.216 

Alunos Inseridos 36 284 471 

 

Formas de encaminhamento para a admissão. 
 

Sistema Operadores Aprendizes contratados 

392 79 471 

 
3. Intermediação de Mão de Obra 
 

3.1 Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência – PADEF 

 
Objetivo: - Promover o atendimento, a orientação e a inclusão do trabalhador com deficiência no 

mercado de trabalho. - auxiliar empregadores no cumprimento do artigo 93 da Lei 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que estabelece cotas de contratação.  

Público alvo: - Trabalhadores com deficiência em busca de oportunidade de inserção no mercado de 

trabalho ou de qualificação profissional. 

Forma de Atuação: - Atua no cadastramento, seleção, orientação e encaminhamento de trabalhadores 

com deficiência para oportunidades de emprego e cursos de qualificação.  

 
Dados desempenho: 
 

Indicadores 2008 2009 2010 2011 

Candidatos Inscritos 9.014 13.595 9.403 7.207 

Candidatos Inseridos 1.183 1.429 2.128 2.185 

 
Outras atividades desenvolvidas: 
 

Realização: - 57 palestras de sensibilização, distribuídas nos municípios: São Roque, Ribeirão Pires, Rio 
Claro, Limeira, São Paulo, Leme, Botucatu, Araraquara, Catanduva, Itapetininga, Pariquera-Açu e Mogi 
das Cruzes. 
- 30 reuniões com representantes de empresas de diversos segmentos. 

 
4. Programa Estadual de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário – Pró-Egresso 
 
Objetivo: - reintegração social do público egresso e pré-egresso. - buscar oportunidades de inserção no 

mercado de trabalho depois do cumprimento das medidas punitivas.  

Coordenação: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho e Secretaria de Administração 
Penitenciária. 
Público Alvo: - egressos do sistema prisional, presos em unidades de regime semi-aberto e apenados 
com restrição de direitos. 

 
Dados desempenho: 

Indicadores 2010 2011 

    Candidatos Inscritos ¹ 9.333 13.947  

    Candidatos Inseridos 6 33 
                  (1) O número elevado de inscritos ocorre devido à época de inscrição, ainda em cumprimento de pena. 
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Ações desenvolvidas em 2011: 

Municípios que tiveram primeira movimentação (inserção) em 2011: Campinas, Valinhos, Vinhedo, 
Jaguariúna, São José dos Campos, Monteiro Lobato, Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, 
Charqueada, Santa Maria da Serra, Saltinho. 

Assinatura da Resolução Conjunta SGA/SAP/SERT 001 de 17.11.2011 - estabelece a obrigatoriedade da 
contratação de egressos do sistema prisional para participar de licitação de obras e serviços. 

   

5. Programa Selo Paulista da Diversidade 
 
Objetivo: - alicerçar a concretização do processo de equidade social através do destaque a organizações 
públicas, privadas e da sociedade civil que tenham participação efetiva no desenvolvimento de ações em 
programas, projetos e atuações de promoção e valorização da diversidade, em qualquer âmbito, em 
seus ambientes de trabalho.  - traduzir estratégias incorporadas à política de recursos humanos das 
organizações participantes. - promover, em seu ambiente, a valorização da diversidade sob os aspectos 
relacionados a questões étnico-raciais, gênero, idade, orientação sexual e pessoas com deficiência.  

Público Alvo: - organizações públicas, privadas e da sociedade civil, localizadas no Estado de São Paulo, 
que desenvolvam ou se comprometam a desenvolver programas, projetos e ações de promoção e 
valorização da diversidade em seus ambientes e em suas áreas de atuação.  

Forma de Atuação: - possui duas categorias “Adesão” e “Pleno”. 
1) Categoria Adesão  é reservada às organizações públicas, privadas e da sociedade civil elegíveis que 
possuam, seja em fase de estudo, como em desenvolvimento ou implementação e avaliação, um plano 
de trabalho que expresse política da diversidade, ou seja, evidencie aspectos relacionados a questões 
étnico-raciais, gênero, idade,  orientação sexual e pessoas com deficiência. 
2) Categoria Pleno é reservada às organizações públicas, privadas e da sociedade civil elegíveis que 
estejam em níveis avançados nos planos de trabalho decorrentes de sua política da diversidade, 
podendo ou não possuir previamente o Selo na Categoria Adesão.  

 

Dados de desempenho: 
 

Indicadores 2009 2010 2011 

Empresas Outorgadas com o Selo Paulista da Diversidade 24 10 11¹ 
(1) Renovação do Selo Pleno 

 
Empresas Certificadas em 2011: Accenture do Brasil Ltda, Associação Comercial de São Paulo, Banco 
Bradesco S/A, Cia Brasileira de Distribuição, SABESP, CESP, COMGAS, Dow Brasil S/A, Equipalcool,  
Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A, Kraft Foods Brasil S/A e Veyance Technologies do Brasil 
Produtos de Engenharia Ltda. 
 

Ações desenvolvidas em 2011: 
 

Reestruturação do Programa - passou a ser coordenado pela Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho. 

Reuniões de discussão com a Comunidade Negra, LGBT e Pessoa com deficiência. 

Expansão do Programa para todo o interior do Estado, começando pelo município de Botucatu. 

 

6. Programa Banco do Povo Paulista - BPP  
          
É o programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, 
através da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho. Parceria: Prefeituras Municipais.  
 

Objetivo: - Oferecer financiamentos para empreendedores de micros e pequenos negócios, para capital 
de giro e investimento fixo, como forma de viabilizar o desenvolvimento social/econômico local e geração 
de emprego e renda.  

Forma de Atuação: - Parcerias com os Municípios, em que o Estado participa com 90% dos recursos 
financeiros para a constituição do Fundo de Investimento de cada Município. - Seleciona e treina os 
Agentes de Crédito. - Gerencia e supervisiona as atividades operacionais. É de responsabilidade dos 
Municípios parceiros disponibilizarem o espaço físico, infra-estrutura, recursos humanos e manutenção 
da Unidade local e participação financeira de 10% do Fundo Municipal. 

Público alvo: Empreendedores formais ou informais, urbanos e rurais, microempreendedores individuais, 
produtores rurais, cooperativas e associações de produção formalmente constituídas.  
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Como obter o financiamento?  - O primeiro passo é verificar se o município é contemplado 
com o Banco do Povo Paulista e se o interessado atende aos requisitos exigidos pelo 
Programa. O empreendedor interessado pode localizar o endereço da unidade mais próxima 
ou até mesmo solicitar crédito pelo site www.bancodopovo.sp.gov.br. 
  
Requisitos exigidos:  

- Desenvolver atividade produtiva (formal ou informalmente) nos municípios contemplados pelo BPP; 
- Se pessoa física, residir no mesmo município há mais de 2 anos ou possuir negócio há mais de 2 anos 
com endereço fixo no município; 
- Se pessoa jurídica, não há restrição de tempo de residência; 
- Ter faturamento bruto de até R$ 360 mil, nos últimos 12 meses; 
- Não possuir restrições cadastrais no SCPC, SERASA e CADIN Estadual. 

Garantias exigidas: Avalista (pessoa física, sem restrição cadastral, podendo ser parente de 1º grau); e  
Alienação fiduciária (para os itens descritos na modalidade investimento fixos com alienação fiduciária). 

Tipos de Financiamentos: 
- Capital de Giro; -  Investimento Fixo; -  Misto (Capital de Giro + Investimento Fixo). 

Linhas de crédito: 
- Pessoa Física – quem trabalha por conta própria: de R$ 200,00 até R$ 10.000,00; 
- Pessoa Física – produtor rural: de R$ 200,00 até R$ 15.000,00; 
- Pessoa Jurídica, incluindo microempreendedor individual: de R$ 200,00 até R$ 15.000,00 
- Cooperativas e Associações Produtivas: de R$ 200,00 até R$ 15.000,00. 

Taxa de Juros e Encargos: 
- Juros pré-fixados de 0,5% (meio por cento) ao mês; 
- Comissão de permanência: 2,5% ao mês (sobre parcela em atraso); 
- TAC – Taxa de Abertura de Crédito: Isenta; 
- IOF – Imposto sobre Operações Financeiras: Isento. 

 

Desempenho do Banco do Povo Paulista 
 

Patrimônio do Fundo  
Patrimônio             Em 30/11/2010            Em 30/11/2011 

Recurso Disponível Governo de São Paulo R$ 56.209.084,14 R$ 53.932.586,60 

Recurso Disponível Prefeituras Parceiras R$ 18.810.098,24 R$ 19.745.553,31 

Outros Valores e Bens R$ 87.825,38 R$ 87.825,38 

Recurso Empréstimos Carteira Ativa R$ 114.357.276,38 R$ 138.732.352,82 

Patrimônio Líquido R$ 189.168.162,55 R$ 212.165.841,61 

 

Municípios beneficiados 
Nº de municípios atendidos: 462; Nº de unidades: 477 

 
Desempenho BPP – Dados no período de 22/09/1998 até 12/12//2011 
Nº Empréstimos realizados: 261.369 operações; Recursos emprestados: R$ 851 milhões. 

 
Principais ações do Banco do Povo Paulista em 2011: 
 

Desempenho Operacional -   
Nº Empréstimos realizados: 29.601; Recursos Emprestados: R$ 119,6 milhões; Valor Médio por 
operação: R$ 4.040,00. 

 
Inauguração de novas unidades – Banco do Povo Paulista 
Implantação: 16. Municípios Beneficiados: Alto Alegre, Avaí, Conchas, Elisiário, Itapura, Narandiba, Óleo, 
São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, Colômbia, Tejupá, Pontes Gestal, 
Riolândia, Pontalinda e Torrinha. 

Reinauguração: 3  Bertioga, Ilha Solteira e Nova Canaã Paulista. 

 
Renovação de parcerias  
Municípios: 106. Americana, Angatuba, Araçatuba, Araçoiaba da Serra, Araraquara, Ariranha, Atibaia, 
Bady Bassit, Bálsamo, Caçapava, Cajamar, Cajuru, Campina do Monte Alegre, Campo Limpo Paulista, 
Cananéia, Capão Bonito, Capela do Alto, Carapicuiba, Catanduva, Cedral, Cerqueira César, 
Charqueada, Cosmópolis, Cotia, Cravinhos, Descalvado, Divinolândia, Dobrada, Embu-Guaçú, Fernão, 
Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Gastão Vidigal, Glicério, Guaratinguetá, Iacri, Ibirá, Icém, 

http://www.bancodopovo.sp.gov.br/
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Igarapava, Inúbia Paulista, Ipuã, Itanhaém, Itapeva, Itapira, Itápolis, Itatiba, Itirapuã, Itupeva, Jaboticabal, 
Jaguariúna, Lençóis Paulista, Lorena, Luiz Antônio, Lutécia, Macatuba, Mirante do Paranapanema, Mogi 
das Cruzes, Mombuca, Mongaguá, Monte Castelo, Monte Mor, Nova Europa, Nova Guataporanga, 
Oriente, Orlândia, Palmares Paulista, Paraibuna, Pereira Barreto, Piquerobi, Piracaia, Pirangi, 
Piratininga, Poá, Porangaba, Quatá, Queluz, Reginópolis, Ribeirão Bonito, Ribeirão Corrente, Ribeirão 
Grande, Rifaina, Salesópolis, Salto, Santa Bárbara D'Oeste, Santa Clara D´Oeste, Santa Mercedes, 
Santa Rita do Passa Quatro, Santo Antônio da Alegria, Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do 
Aracanguá, São Paulo, São Pedro, São Pedro de Turvo, São Sebastião da Grama, São Simão, 
Sertãozinho, Sete Barras, Suzano, Taboão da Serra, Tambaú, Tanabi, Tapiratiba, Taquaritinga, Três 
Fronteiras, Valinhos e Votorantim. 

 
Municípios em fase de implantação 
Municípios: 81. Águas da Prata, Águas de Lindóia, Águas de Santa Bárbara, Agudos, Alambari, Alfredo 
Marcondes, Anhumas, Aramina, Arandu, Arapeí, Aspásia, Bananal, Boa Esperança do Sul, Bofete, Bom 
Sucesso de Itararé, Borá, Boracéia, Caiabu, Caiuá, Campos Novos Paulista, Canas, Cássia dos 
Coqueiros, Catiguá, Coroados, Cunha, Engenheiro Coelho, Estrela D’Oeste, Estrela do Norte, Euclides 
da Cunha Paulista, Flora Rica, Floreal, Francisco Morato, Gália, Gavião Peixoto, Getulina, Guareí, 
Guatapará, Herculândia, Iaras, Igaratá, Ipiguá, Itaberá, Itaju, Itapuí, Jumirim, Juquiá, Lavrinhas, Luiziânia, 
Macedônia, Magda, Manduri, Meridiano, Monções, Monte Alegre do Sul, Monteiro Lobato, Natividade da 
Serra, Nhandeara, Ocauçu, Orindiúva, Palestina, Pedranópolis, Pedregulho, Pereiras, Pracinha, Quadra, 
Redenção da Serra, Rubiácea, Saltinho, Santa Lúcia, Santa Maria da Serra, Santa Salete, Santo Antonio 
do Jardim, São José da Bela Vista, Sarutaiá, Serra Azul, Silveiras, Taquaral, União Paulista, Urânia, 
Urupês e Valentim Gentil. 

 
Cerimônia 2º Prêmio Anual do Banco do Povo Paulista  
Premiação: 22 municípios. Vencedores: - Grupo 1 - Unidades de municípios com população até 7.500 

habitantes (IBGE/2007): 1º) lugar - Santa Cruz da Conceição, 2º) lugar - Sebastianópolis do Sul, 3º) lugar 
Ribeirão Grande;  
- Grupo 2 -  de 7.501 até 15.000 habitantes (IBGE/2007):1º) lugar – Divinolândia, 2º) lugar – Tabatinga, 
3º) lugar - Santa Adélia; 
-  Grupo 3 - entre 15.001 até 30.000 habitantes (IBGE/2007): 1º) lugar - Santa Fé do Sul, 2º) lugar - 
Cândido Mota, 3º) lugar - Igaraçu do Tietê;  
- Grupo 4 - entre 30.001 até 50.000 habitantes (IBGE/2007): 1º) lugar - Espírito Santo do Pinhal; 2º) lugar  
José Bonifácio; 3º) lugar – Itápolis;  
- Grupo 5 - entre 50.001 até 100.000 habitantes (IBGE/2007): 1º) lugar – Andradina, 2º) lugar – 
Bebedouro, 3º) lugar – Assis;  
- Grupo 6 - entre 100.001 até 300.000 habitantes (IBGE/2007): 1º) lugar - Presidente Prudente, 2º) lugar  
 Itapetininga, 3º) lugar - São Carlos;  
- Grupo 7 - acima de 300.000 habitantes (IBGE/2007): 1º) lugar - São José do Rio Preto, 2º) lugar - 
Ribeirão Preto, 3º) lugar – Sorocaba;  
- Categoria Especial: Unidade com o maior índice de produção per-capita no ano de 2010 - Nova Canaã 
Paulista.  
 - Evento: em 30 de maio, na Sala São Paulo. Presença:   cerca de 800 convidados. 

 
Curso de Empreendedorismo do Banco do Povo Paulista - oferecer conhecimentos que 
facilitem a gestão de micronegócios. Parceria: Fundação Padre Anchieta. 
 
Objetivo: tornar possível que clientes do Banco do Povo Paulista recebam noções básicas de como gerir 

seu empreendimento, potencializando o uso do microcrédito produtivo orientado para o desenvolvimento 
de suas atividades produtivas. Público-alvo: microempreendedores urbanos e rurais, formais e informais. 

Aplicação: gratuito na modalidade de educação à distância, com a utilização de material impresso, 
vídeos e facultativamente internet (suporte de sistema de gestão da aprendizagem).  

Conteúdo: é organizado em módulos que poderão ser cursados independente uns dos outros. Duração:  
2 a 3 horas. O aluno poderá realizar os módulos que desejar, no ritmo de sua necessidade e interesse, 
sem qualquer restrição. Na internet é disponibilizado todo o conteúdo em formato digital, avaliação do 
processo de aprendizagem com questões objetivas e suporte ao aluno. Produção: 30 mil exemplares do 
kit com oito cartilhas e oito vídeoaulas. Endereço eletrônico:  www.escoladoempreendedor.sp.gov.br. 
Beneficiados: 30 mil microempreenderores. 

 
Lançamentos Regionais do Curso de Empreendedorismo do Banco do Povo Paulista 
Municípios: Araçatuba, Capivari, Ibiúna, Matão, Mongaguá, Presidente Prudente, São Sebastião da 

Grama, São Vicente, Porto Ferreira, Bertioga, Aguaí, São José dos Campos e em São Paulo - Unidade 
de São Miguel Paulista. Parceria: Município e Associação Comercial de São Paulo. 

http://www.escoladoempreendedor.sp.gov.br/
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Entrega do 1.000º  Empréstimo realizado pelo Banco do Povo Paulista no ano de 2011 
Local: Unidade do Banco do Povo Paulista - São Miguel Paulista. Parceria: Secretaria Especial do 
Microempreendedor Individual do Município de São Paulo e da Associação Comercial de São Paulo. 

 
Medidas de Apoio aos Microeempreendedores e de Fortalecimento do Banco do Povo Paulista  
- 5º Mutirão de Microcrédito do Banco do Povo Paulista. 
- Redução da taxa de juros praticada pelo Banco do Povo Paulista de 0,7% para 0,5% ao mês. 
- Ampliação do limite de faturamento anual dos microempreendimentos abrangidos pelo Banco do Povo 
Paulista de R$ 240 mil para R$ 360 mil/ano. 
- Ampliação dos limites de crédito do Banco do Povo Paulista de R$ 7,5 mil para até R$ 15 mil. 
- Disponibilização de R$ 150 milhões para concessão de novos empréstimos pelo Banco do Povo 
Paulista no ano de 2012. 

 
5º Mutirão de Microcrédito do Banco do Povo Paulista – Parceria: prefeituras municipais. 
Durante o mutirão foram aprovadas: 
 

Operações de crédito: 4.335. Total: R$ 21.113.597,52 em empréstimo. 

 
As unidades premiadas, de acordo com a faixa de população foram: 
- até 7.500 habitantes: 1º lugar: Santa Cruz da Conceição, 19 operações, valor médio: R$ 3.435,24; 2º 
lugar: Sud Mennucci, 19 operações, valor médio: R$ 6.610,96; 3º lugar: Itapura, 18 operações, valor 
médio: R$ 4.909,69;  
- de 7.501 até 15.000 habitantes: 1º lugar: Divinolândia, 29 operações, valor médio: R$ 4.535,10; 2º 
lugar: Cristais Paulista, 22 operações, valor médio: R$ 5.159,09; 3º lugar: Sales Oliveira, 18 operações, 
valor médio: R$ 4.993,36;  
-  15.001 até 30.000 habitantes: 1º lugar: Santa Fé do Sul, 52 operações, valor médio: R$ 5.258,42; 2º 
lugar: Pereira Barreto, 36 operações, valor médio: R$ 4.990,89; 3º lugar: Palmital, 32 operações, valor 
médio: R$ 5.008,66;  
-  de 30.001 até 50.000 habitantes: 1º lugar: José Bonifácio, 50 operações, valor médio: R$ 5.208,68; 2º 
lugar: Capão Bonito, 44 operações, valor médio: R$ 3.826,10; 3º lugar: Paraguaçu Paulista, 34 
operações, valor médio: R$ 5.306,75;  
- de 50.001 até 100.000 habitantes: 1º lugar: Batatais, 66 operações, valor médio: R$ 5.224,90; 2º lugar: 
Andradina, 46 operações, valor médio: R$ 4.645,24; 3º lugar: Bebedouro, 38 operações, valor médio: R$ 
5.218,18;  
- de 100.001 até 300.000 habitantes: 1º lugar: Marília, 74 operações, valor médio: R$ 5.232,36; 2º lugar: 
Presidente Prudente, 69 operações, valor médio: R$ 4.999,36; 3º lugar: Itapetininga, 48 operações, valor 
médio: R$ 4.173,89;  
- mais de 300.000 habitantes: 1º lugar: Franca, 100 operações, valor médio: R$ 4.475,20; 2º lugar: 
Sorocaba, 90 operações, valor médio: R$ 4.463,47; 3º lugar: São Paulo ACSP São Miguel Paulista, 85 
operações, valor médio: R$ 4.661,46. 

 
Unidades Itinerantes do Banco do Povo Paulista 
Objetivo: ampliar a divulgação do programa. Beneficiados: 20 municípios - Araçatuba, Avaré, Bauru, 
Cubatão, Franca, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Praia Grande, Presidente Prudente, 
Ribeirão Preto, Rio Claro, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São 
Paulo, São Vicente e Sorocaba. 

 
 

7. Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT 
 
Rede de atendimento do Governo de São Paulo, coordenada pela SERT, que concentra 
serviços gratuitos à população em todas as regiões do Estado.  
 
Objetivo: - prestar serviço de intermediação entre empresas que precisam de mão de obra e profissionais 
que procuram emprego, promovendo o encontro de ambos de maneira ágil, minimizando o custo social 
causado pelo desemprego. 

Realização: - atendimentos para a habilitação ao Seguro-Desemprego e emissão de Carteiras de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS. - inscrição no Programa Estadual de Qualificação Profissional e 
no Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência. 

Local de Atendimento: 21 Centros Regionais. Composta por 235 PAT’s, sendo 28 em unidades do 

Poupatempo. 
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8. Ação - Seguro-Desemprego 
 

Finalidade: - promover a assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado, em virtude da 
dispensa sem justa causa. 

Devido a migração de sistemas realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, os números do 
exercício de 2011 estão limitados ao período de janeiro a março, totalizando 295.877 habilitações. Em 
2010 foram efetuadas 1.135.331 habilitações nos postos da SERT. 

 
9. Ação - Emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
 

Até o mês de novembro foram emitidas 973.510 CTPS em todo o Estado. 
 
10. Emprega São Paulo  
 

Objetivo: atender o trabalhador e propiciar condições de colocação no mercado de trabalho. 

Público alvo: população economicamente ativa. 

Forma de atuação: - cidadãos têm acesso a ferramenta via web, dedicada à intermediação de mão de 
obra.-  possibilita o acesso gratuito a vagas de trabalho em oferta. Benefício ao empregador: acesso 
gratuito ao quadro de trabalhadores cadastrados, tornando o processo de contratação mais ágil e barato.  
A partir de setembro de 2011, as ações das políticas de emprego foram unificadas por meio de um 
sistema com abrangência nacional, o “MTE Mais Emprego” do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. 

  
Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 

N .º de trabalhadores cadastrados  1.204.281 1.161.764 1.781.105 1.072.519 960.856 

N.° de trabalhadores encaminhados 
às empresas 

1.103.737 1.197.568 1.339.408 1.082.375 928.472 

N º de vagas captadas 395.881 493.624 769.085 2.251.188 2.626.710 

N º de trabalhadores admitidos 150.667 130.762 148.765 224.029 208.383 

Seguro-Desemprego habilitados*    772.749 887.922 1.111.930 1.139.671 295.877** 
*Habilitado: Requerente que comprova todos os critérios para habilitação às parcelas referentes ao SD. 
** O Ministério do Trabalho e Emprego, em decorrência da migração de sistemas, disponibilizou somente os dados do 
SD – Seguro Desemprego referentes ao período de janeiro a março de 2011 

 

Resultados em 2011  
Investimentos: total de R$ 7.718.000,00. Finalidade: manutenção dos 21 Centros Regionais, 235 Postos 
de Atendimento ao Trabalhador, suporte técnico e de atendimento do “Emprega São Paulo”, contratos de 
prestação de serviços, seguros, locação de imóveis, telefonia, utilidade pública, diárias, aquisições, 
passagens e combustíveis.  

Recursos federais: R$ 2.130.000,00. Finalidade: ações de intermediação de mão de obra e habilitação 
ao Seguro Desemprego. Origem: Convênio Plurianual Único MTE/SPPE/CODEFAT/N° 047/2006. 

Atendimentos: 16.188 orientações trabalhistas. Carteiras de trabalho: 1.034.799 emitidas. 

 

11. Programa Estadual de Qualificação Profissional - PEQ  
 

Objetivo: - disponibilizar gratuitamente cursos profissionalizantes de nível básico em diferentes áreas de 
atuação profissional. - oferecer qualificação social e profissional de trabalhadores desempregados.  

População Alvo: - desempregado entre 30 e 59 anos.  - ensino fundamental não concluído. Faixa 
populacional que tem mais dificuldade em encontrar emprego. 

Forma de Atuação: - duração média: três meses; carga horária:  230 horas, sendo 150 horas de 

“Conteúdos Gerais”  e 80 horas de “Conteúdos Específicos”. Os participantes recebem, mensalmente, 
durante o período de duração do curso. - bolsa-auxílio: R$ 210,00. - auxílio transporte: R$ 120,00.  

  

Desempenho no exercício de 2011  
Indicadores 2008 2009 2010 2011 

Municípios atendidos 87 165 280 325 

Trabalhadores qualificados  26.307 42.525 37.299 22.188 

Recursos investidos (em R$ mil) 43.000 90.000 91.823 44.935 

 

Parcerias:  entidades governamentais para a realização de cursos de qualificação profissional 
dedicados a segmentos específicos da população paulista: 
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Qualificação profissional: - trabalhadores assentados. Parceria: ITESP; - trabalhadores rurais, com 
suspensão temporária de trabalho, na época da entre safra (Lay-off); -  trabalhadores com deficiência. 
Cursos de qualificação: - áreas de moda e imagem pessoal. Parceria: Escola de Qualificação Profissional 
do Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP).  
Re-qualificação de motofretista: - nos termos da Resolução n.º 235, de 14/06/2010, do CONTRAN. 

 
 

12. Programa Time do Emprego 
 

Objetivo: - orientar o profissional na busca de trabalho de forma ativa.O trabalhador é incentivado a 
conhecer a si mesmo, conhecer suas habilidades e competências e é estimulado a estabelecer metas de 
trabalho e de vida - para que tenha sucesso na busca por uma colocação no mercado de trabalho. Os 
participantes formam um “time”, um grupo, para troca de experiências e procura conjunta por emprego 
ou ocupação. 

Público Alvo: trabalhador desempregado maior de 16 anos ou jovens em busca do primeiro emprego. 

Forma de Atuação: nos 12 encontros, os participantes são convidados pelos facilitadores do programa a 
reconhecerem suas habilidades e competências, para aprimorar sua participação nos processos 
seletivos e como forma de resgate de sua auto-estima. Resultado: recoloca, em média, 70% dos 
participantes no mercado de trabalho. 

Parceria: Prefeituras. 
  

Dados do exercício de 2011 
Novas adesões: 138 assinadas. 207 municípios. Inscritos para capacitação para ano 2012: 51 
municípios.  
Atendimento: 6.957 trabalhadores desempregados. Até dezembro de 2011, 69,4% dos participantes dos 
times concluídos encontraram uma vaga no mercado de trabalho.  
 

Modalidades específicas do programa: 1)Time Jovem - realizado em 6 encontros e destinado a 
jovens de 16 a 24 anos, em busca do primeiro emprego.  2)Time Dekasseguis - destinado a 
trabalhadores brasileiros que emigraram em busca de oportunidades de emprego no exterior e, 
de volta ao Brasil, encontram dificuldade para se re-adaptar às exigências do mercado de 
trabalho brasileiro. 
 

Indicadores 2008 2009 2010 2011 

Nº de Times 96 110 185 290 

N.º de Participantes  2.386 2.714 4.533 6.974 

Nº de Municípios Atendidos - - - 123 

Recursos Investidos (em R$ mil) 258 314 217 1.729 
 
 

13. Comissões de Emprego 
 

Objetivo: Assessorar e subsidiar os municípios na elaboração de políticas públicas de emprego, 
trabalho e renda. 

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. 
Realização de Fóruns Regionais e Encontros Regionais visando proporcionar informações e condições 
para o desenvolvimento de ações regionais entre os municípios. 

 

Indicadores 2011 

Planos de Trabalhos Realizados 203 

N.º de representantes nas  Com-Emprego – CME’s                                                                                                                                                                                            2.442 

População objeto dos planos de trabalhos dos 203 municípios 15.502.030  

Investimento   R$ 696.373,00 
 

Ações Desenvolvidas no ano de 2011: 
 

- Reuniões realizadas pela Comissão Estadual de Emprego- CEE - Participantes: 463.  Municípios: 61 
Americana, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Araras, Atibaia, Barra Bonita, Barueri, Bastos, Bocaína, 
Botucatu, Caçapava, Campinas, Cândido Mota, Castilho, Embu-Guaçú, Guaraçaí, Guararapes, 
Guarujá, Ipaussu, Itapecerica da Serra, Itapira, Itu, Itupeva, Jaguariúna, Lavínia, Leme, Lorena, 
Macatuba, Marília, Matão, Mirandópolis, Nova Europa, Osasco, Pereira Barreto, Piracicaba, Piraju, 
Pirassununga, Praia Grande, Salesópolis, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz do Rio Pardo, São 
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Bento do Sapucaí, São Carlos, São José da Bela Vista, São José dos Campos, São Paulo, São Pedro, 
São Sebastião da São Vicente, Sertãozinho, Sud Mennucci, Sumaré, Taboão da Serra, Tambaú, 
Tarumã, Teodoro Sampaio , Torrinha, Tupã, Valparaíso e  Vargem Grande Paulista; 

- II Encontro Estadual de Inclusão: Emprego, Trabalho e Renda.  Parceria:  Cepam. Participação: 500 
pessoas, representantes das CME’s, Lideranças Sindicais, Empresários, Governo e organizações não 
governamentais. Objetivo:  discutir a inclusão no trabalho para gerar oportunidades igualitárias e 
solitárias para a sociedade global; 

- Fóruns e Encontros Regionais. Parceria:  Cepam.  Participação:  345 municípios. Objetivo: promover a 

integração, atualização e a capacitação na elaboração de projetos. - promover a parceria entre os 
municípios para realizarem ações regionais de trabalho, emprego e renda. Participação: governo local, 
setores produtivos, entidades da sociedade civil, universidades, entre outras instâncias. 

 
14. Observatório do Emprego e do Trabalho 
 

Objetivo: - desenvolver pesquisas e  disponibilização de informações estratégicas sobre a economia e o 
mercado de trabalho no Estado de São Paulo.  - subsidiar o planejamento dos demais programas da 
Coordenação de Políticas de Emprego e Renda. 

Forma de Atuação: os pesquisadores do Observatório desenvolvem e administram ferramentas de 
pesquisa, promovendo e facilitando a consulta aos aplicativos desenvolvidos por parte dos 
formuladores de políticas públicas de trabalho e renda, no âmbito municipal e estadual, sendo elas: 

SIM-Trabalho (Sistema de Informações sobre Mercado de Trabalho e Tendências Ocupacionais em 
São Paulo) - permite acessar dados econômicos relacionados à questão do trabalho no Estado de 
SP, desagregados para Regiões Administrativas, Regiões de Governo e Municípios. Informações: 
economia, população, emprego formal, rendimento e políticas públicas de trabalho e renda; 

Observatório do Emprego e do Trabalho - mapeia a situação do emprego formal no Estado de São 
Paulo. Os boletins mensais do Observatório trazem informações sobre variação no emprego, salário 
médio real, rotatividade da mão de obra e análises ocupacionais do mercado de trabalho; - auxilia na 
elaboração de políticas públicas, como: Relatório de Acompanhamento do Piso Salarial Paulista, que 
busca medir os efeitos do piso sobre o mercado de trabalho no Estado de São Paulo. - servir como 
apoio técnico à Comissão Organizadora da Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente, 
participar nos seminários e oficinas.  

Salariômetro - apresenta informações sobre o salário médio dos profissionais, no Estado de São 
Paulo e no Brasil como ocupação, setor de atividade, faixa etária, cor, gênero, escolaridade e 
unidade da federação; 

Portal de Ocupações, finalizado em 2011, facilita a busca por informações contidas na Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO). O portal apresenta as ocupações registradas na CBO, descrevendo 
o que fazem os trabalhadores, a formação exigida, o local e a forma de trabalho, o dia-a-dia dos 
trabalhadores e dados econômicos e populacionais sobre a ocupação. 

 

 

1ª Conferência Estadual de Emprego e Trabalho Decente – evento foi realizado no Memorial da 
América Latina nos dias 24 e 25 de novembro de 2011 com base nos Decretos n.º 57.107/2011 
e 57.435/2011. Participaram as federações do ramo da Indústria (FIESP), Comércio 
(Fecomercio), Serviços (Fesesp), Transportes (Fetcesp), Bancos (Fenaban) e Agricultura 
(Faesp). Pelo sindical, as centrais CUT, UGT, Força Sindical, CGTB, CTB e NCST. Pelo 
governo estadual, as secretarias do Emprego e Relações do Trabalho, Saúde, Direitos da 
Pessoa com Deficiência, Justiça e Cidadania e Meio Ambiente.  
 

Objetivo: - contribuir para a construção, fortalecimento e promoção de uma Política Nacional de 
Emprego e Trabalho Decente. 

Participação: 650 pessoas, sendo 518 delegados representando empresários, trabalhadores, governo 
do Estado e prefeituras e organizações da sociedade civil. 

Resultados: - lançamento das bases para a formulação da agenda estadual e  transformação da 
comissão organizadora do evento em comissão permanente para colaborar com o governo estadual na 
implantação de uma política específica de emprego e trabalho decente. – Realização de encontros em 
Tupã (16/09), Americana (29/09) e Praia Grande (20/10). 

 
  

II – Entidades Vinculadas  
 

1 - Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades - SUTACO 
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Objetivo: - Promover, desenvolver, divulgar e comercializar o artesanato produzido no Estado 
proporcionando oportunidade de trabalho, melhoria de desempenho e renda aos artesãos. - Recuperar 
as formas primitivas do "saber fazer" e proporcionar aos artesãos a capacitação técnica e gerencial 
voltada para atender a demanda e as exigências do mercado atual, por meio de cursos específicos. 

 

A Sutaco desenvolve ações e presta serviços, cujas metas visam organizar e fortalecer o setor 
da atividade que integra a economia do Estado.  
 

Carteira de Identificação de Artesão -  credencia como profissional de artesanato. O 
cadastramento possibilita a utilização dos serviços de emissão de nota fiscal, cursos de 
qualificação e requalificação profissional, divulgação, apoio à comercialização, exportação, 
consulta à biblioteca especializada, acesso ao microcrédito, com financiamento do Banco do 
Povo, com juros de 1% ao mês e orientação técnica e jurídica. 
 
Ações: dirigidas diretamente aos artesãos ou através de parcerias com associações e 
prefeituras. 
 

Discriminação 2008 2009 2010 2011 

N.º de artesãos cadastrados 4.158 3.840 3.330 3.189 

Qtde de produtos vendidos 6.703 6.262 8.831 3.665 

Comercializado  em  R$ mil 127,3 116,6 170,0 160,2 

Nº de assessoria jurídica  224 217 191 185 

Nº de orientação técnica * 2.006 2.771 4.452 4.699 

Notas fiscais emitidas 17.835 16.219 16.358 13.936 

Comissão SUTACO (notas fiscais emitidas) em 
R$ mil 

946,5 862,2 995,7 878,9 

* não são computadas as informações telefônicas.  
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Secretaria da Segurança Pública 
 

 

 
 
Demonstrativo de Despesas 
 

 

* inclui obrigação patronal / insuficiência financeira. 
DETRAN foi transferido para a Secretaria de Gestão Pública pelo Decreto nº 56.843 de 17/03/2011. Os valores da 
despesa do DETRAN de  2010 e  2011 foram excluídos e alocados para a Secretaria de Gestão Pública. 

 

Número de Funcionários 

 
 

I – Atividades   
                           
 
1 – Ouvidoria das Polícias    
 

Solicitações atendidas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total de solicitações atendidas 8.702 7.710 7.200 7.597 8.085 10.258 14.054 

Enviadas às Polícias 3.639 3.554 3.959 4.459 4.700 4.248 5.528 

Informações e orientações 5.063 4.156 3.241 3.138 3.385 6.010 8.526 

 
 
2 – Programas e Projetos Sociais   

2010 2011 11/10

Secretaria 39.475 38.911 -1,4%

   Ativos 39.475 38.911 -1,4%

Polícia Militar 134.073 134.906 0,6%

   Ativos 89.432 88.691 -0,8%

   Inativos 44.641 46.215 3,5%

Caixa Beneficiente da PM 51 46 -9,8%

   Ativos 51 46 -9,8%

Total da Pasta 173.599 173.863 0,2%

 R$mil

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 10.519.855,0 11.858.669,8 12,7%

Pessoal 8.950.630,9 10.252.237,4 14,5%

   funcionários ativos 5.466.735,3 6.028.567,5 10,3%

   inativos e pens ionistas 0,8 0,2 -75,0%

   obrigação patronal/insuf financeira 3.483.894,7 4.223.669,7 21,2%

Custeio 1.092.401,2 1.165.773,9 6,7%

Invest imentos 476.823,0 440.658,5 -7,6%

2- Entidades Vinculadas 133.199,0 151.220,3 13,5%

Caixa Beneficiente da PM 133.199,0 151.220,3 13,5%

   pessoal * 4.169,0 4.351,6 4,4%

   cus teio 129.030,0 146.868,8 13,8%

Total da Despesa (1+2+3) 10.653.054,0 12.009.890,1 12,7%
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Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 
 
PROERD – Programa Educacional de Prevenção e Resistência às Drogas   
 
Parceria: Secretaria de Estado da Educação.  Realização: apoiou e orientou, mais de 4,5 milhões de 
estudantes das redes pública e privada, desde a implantação do PROERD. 

 
Quantidade 2007 2008 2009 2010 2011 

Alunos atendidos 552.021 627.337 665.709 600.604 503.674 

Escolas - Rede pública e particular 5.080 5.795 6.000 3.077 2.519 

Instrutores/ formadores 603 739 729 621 552 

 
Equoterapia  
 
 

Missão: 
Recuperação dos portadores de deficiência com a prática de fisioterapia utilizando os cavalos do 
Regimento de Polícia Montada “9 de Julho” e do Comando de Policiamento do Interior – CPI 4. Existem 
oito Centros no Estado: Campinas, Itapetininga, Bauru, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo e 
Capital (Parque da Água Branca). 

Resultado em 2011: 
Atendimento: 149 pessoas, sendo 33 na Capital e Região Metropolitana e 116 no Interior do Estado, 
envolvendo o acompanhamento e monitoramento de 17 policiais. Desde sua criação em 1993, cerca 
de 4 mil pessoas participaram deste programa terapêutico. 

 

 

Polícia Comunitária  
 
 

Objetivo: 
Levar o cidadão a participar do planejamento de segurança e fixar o policial na região, estimulando a 
aproximação da Instituição com a comunidade, para participação na solução dos problemas afetos à 
área de segurança pública. Em 2011, foram adquiridas 200 novas bases de Polícia Comunitária.  

 
JCC – Jovens Construindo a Cidadania   
 
 

Objetivo: 
Criar um ambiente escolar mais saudável, livre das drogas e da violência, que incentive mudanças 
comportamentais a partir da atuação de grupos formados pelos próprios alunos, sob a supervisão dos 
professores e orientação de policiais militares ou colaboradores. 

Realizado em 2011: 

Monitores Escolas Jovens Atendidos 

21 67 50.924 

Meta: 
A partir de 2012, será substituído pelo Programa Jovens Brasileiros em Ação (JBA) cujo conteúdo 
e diretrizes foram adaptados à realidade dos jovens brasileiros, sem perder o foco inicial. 

 

 

 
Campanhas “Bombeiro Sangue Bom” e “Doar é Legal” 
 
 

Reforçando o caráter comunitário da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, seu efetivo é incentivado a 
doar sangue na rede hospitalar de todo o Estado. 

Número de doações de sangue 

Capital 6.726 

Região Metropolitana 2.273 

Interior 20.190 

Total 29.189 
 

 
 
Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica 
 
Programa ‘Bem-Me-Quer’ – Atendimento Especial às Vítimas de Violência Sexual 
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Objetivo: 
Por meio da integração das ações da polícia, serviço médico, psicológico e apoio jurídico, objetiva o 
atendimento de mulheres e crianças vítimas de violência sexual, oferecendo tratamento físico e 
psicológico, além de promover orientação sobre medidas preventivas de gravidez, doenças sexualmente 
transmissíveis e outras seqüelas. 
 

 

Ação: 
Com 12 anos de existência, o “Bem me Quer” utiliza viaturas da Polícia Civil caracterizadas como 
ambulâncias para utilização na locomoção das vítimas de abuso sexual das unidades policiais da 
Capital e Grande São Paulo ao hospital, um porto seguro para aqueles que sofrem violência. 

 

 
 

 
 

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros 
 

Campanha do Agasalho 

719.148 peças de roupas foram arrecadadas pelas Polícias 

 
 

Coordenadoria Estadual dos CONSEGs 
 
 

Missão: 

Regulamentar, capacitar, articular e definir as diretrizes de atuação dos mais de 400 CONSEGs ativos 
em todo o Estado de São Paulo, dos quais 70 foram reativados em 2011. 
 

 

Realizado em 2011: 
A Coordenadoria discutiu com membros dos CONSEGs de todo o Estado proposta para o novo 
regulamento dos CONSEGs, que deverá entrar em vigor no ano de 2012, além de promover a entrega 
do “Prêmio Franco Montoro de Participação Comunitária”, cuja periodicidade será anual, conforme 
Resolução SSP nº 196. 

 

 
 

3 – Indicadores Criminais e de Atividade Policial 
 
 

Projeto: Desde março de 2011, a Secretaria da Segurança Pública passou a divulgar as estatísticas 
criminais mensalmente e por Distrito Policial, o que era feito trimestralmente e por município desde 1995. 
Com a desagregação dos dados criminais no tempo e no espaço, possibilita-se a análise mais detalhada 
da dinâmica criminal, principalmente por parte do público externo. 
 

 

Indicadores: Apresentaram comportamentos variados em 2011 no Estado de São Paulo em relação 

ao ano anterior, com destaque para o índice de homicídios, em queda desde 1999 e, pela primeira 
vez, fora do índice considerado epidêmico pela Organização Mundial da Saúde, que é de 10 
homicídios por 100 mil habitantes.  

 

 
 

Tipo de Ocorrência 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*) 

Homicídios Dolosos 7.076 6.057 4.877 4.426 4.564 4.321 3.789 

Roubos/ Furtos de veículo 197.546 183.799 163.537 159.199 177.196 169.382 170.471 

Demais Tipos de Roubos/ 
Furtos 

786.777 765.780 741.215 707.237 786.206 739.561 713.776 

Extorsão mediante 
Seqüestro 

133 123 97 60 85 73 67 

Latrocínio 315 266 218 268 303 253 267 

(*) Dados de janeiro a novembro/2011 

Indicador 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pessoas Atendidas  4.063 4.233 4.289 3.748 3.629 3.602 
 

5.381 
 

 
2.194 

 
  5.333 

Total de Atendimentos – 2003/2011 = 36.472 
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Tipo de Ocorrência 
2006/2005

% 
2007/2006

% 
2008/2007

% 
2009/2008

% 
2010/2009

% 
2011/2010 

% (*) 

Homicídios Dolosos  -14,4 -19,5 -9,2 +3,0 -4,5 -4,0 

Roubos/ Furtos de veículo -7,0 -11,0 -2,7 +11,3 -4,5 +5,5 

Demais Tipos de Roubos/ 
Furtos 

-2,7 -3,2 -4,6 +11,0 -5,9 +4,0 

Extorsão mediante Seqüestro -7,5 -21,1 -39,2 +41,6 -14,2 -2,7% 

Latrocínio -15,6 -18,0 +22,9 +13,0 -16,5 +15,6 
(*) Comparação entre Nov/2011 e Nov/2010 
Fonte: Resolução SSP/SP nº 160/01/CAP/SSP 
 

O aumento das ocorrências criminais (que não pode ser considerado tendência, uma vez que os 
mesmos delitos sofreram reduções em 2010 em relação a 2009) refletiu-se no trabalho cotidiano das 
polícias, cujos dados de atividade apresentaram aumento generalizado, alguns significativos, como no 
caso dos autos de apreensão e no volume de drogas apreendidas no ano. 

 

Dados de Atividade Policial 
 

Ocorrência Quantidade Variação % 

Armas de Fogo Apreendidas 17.166 Aumento de 3% 

Boletins de Ocorrência Registrados 2.516.470 Aumento de 10% 

Flagrantes Lavrados 76.830 Aumento de 10% 

Inquéritos Policiais Instaurados 343.814 Aumento de 7,5% 

Termos Circunstanciados Elaborados 167.841 Estável 

Veículos recuperados 76.113 Aumento de 15% 
 

Prisões efetuadas 

112.914 Aumento de 12% 

96.165 Pessoas presas em flagrante 

45.239 Pessoas presas por mandado 
 

Autos de Apreensão (art. 173 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

9.616 Aumento de 25% 

11.554 Nº de infratores apreendidos em flagrante 

2.273 Nº de infratores apreendidos por mandado 
 

60.053 Apreensões de Entorpecentes (Aumento de 18%): 
67 toneladas retirado de circulação, assim distribuídas (em gramas) - aumento de 50% 

54.667.599 Maconha 

10.114.449 Cocaína 

1.843.855 Crack 

399.509 Outros 
 

 
4 – Atendimentos ao Cidadão 
 
A Segurança Pública é acionada pelo cidadão em momentos críticos: desastres, acidentes, conflitos, 
ocorrência de crimes, vidas em risco. Para dar o devido suporte a tais ocorrências, as Polícias Civil e 
Militar, além do atendimento presencial realizado nas Delegacias de Polícia, Bases Comunitárias e 
através das milhares de viaturas que circulam diuturnamente pelo Estado, possuem dois grandes canais 
de comunicação:  
 

Centros de Emergência da Polícia Militar (Telefones 190 e 193) e Delegacia Eletrônica da Polícia Civil. 

 

COPOM (190) PM 
 

 Atendimentos Telefônicos Ocorrências Geradas Policiais Utilizados 

Capital 9.284.687 761.672 5.751 

Região Metropolitana 5.605.340 739.191 2.795 

Interior 14.608.831 2.121.404 9.571 

Total 29.498.858 3.622.267 18.117 
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Corpo de Bombeiros 

 

Ações de Bombeiros (*) 

Intervenções de emergências 598.767 

Defesa contra sinistros e atividades de salvamento 213.685 

Salvamento marítimo 57.540 

Serviços de Resgate 327.542 

Edificações vistoriadas (proteção de incêndio) 67.726 

Municípios atendidos 139 
Obs.: (*) Dados até 30/11/2011 

 

Polícia Civil 
 

Delegacia Eletrônica 
 

Desde a criação do serviço (janeiro/2001) até 30/11/11 foram 4.415.995 pedidos de Boletins de 
Ocorrência (BO), dos quais 2.978.942 foram emitidos como BO’s eletrônicos. 

A partir de outubro de 2011, foi incluído no rol de registros eletrônicos o “Acidente de Trânsito sem 
Vítima” que, em dois meses de operação, registrou 18.476 ocorrências, o que equivale a uma média 
de 9.238 registros/mês ou 153 registros/dia. 

 

 

Indicador 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(*) 

Pedidos de Boletins 201.498 288.480 407.248 581.791 720.775 822.292 908.698 

Boletins Registrados 123.162 186.906 256.319 368.055 502.107 582.362 643.272 

* Consolidado até novembro de 2011 
  Fonte: DIPOL/DGP  
 

Núcleo Especial Criminal – NECRIM 
 

Projeto: O Delegado de Polícia atua como um conciliador de conflitos, nos crimes de menor potencial 
ofensivo, condicionado a queixa ou representação, através da elaboração de “Termo de Conciliação 
Preliminar” que é encaminhado para ratificação pelo Promotor de Justiça e, posteriormente, homologado 
pelo Juiz de Direito. 

NECRIM em Funcionamento: Bragança Paulista, Barretos, Bebedouro, Franca, Ribeirão Preto, 
Sertãozinho, Assis, Bauru, Jaú, Lins, Marília, Ourinhos, Tupã, Adamantina e Dracena.  

Resultado: 9.630 audiências realizadas e 4.483 conciliações. 
 

 

 

Disque Denúncia 
 

152.821 Denúncias - aumento de 15% em relação ao ano de 2010 

Capital 63.482 

Região Metropolitana 36.193 

Interior 53.146 
 

5 - Investimentos/Aquisição de Equipamentos de Segurança (Reaparelhamento das 
Polícias) 
 

Polícia Militar 
 

Material Descrição Quant. Objeto 
Investimento 

(R$) 

Material 
Bélico 

Pistolas Cal .40 6.721 

Modernização/renovação do 
armamento de porte e portátil 

23.438.301,00 
Carabinas CT-30 1.000 

Espingardas calibre 12 1.000 

Metralhadoras Cal .40 1.000 

Subtotal 9.721   

Equipamentos 
de Proteção 

Coletes balísticos 15.000 

Renovação do material 4.913.000,00 Capacetes Antitumulto 470 

Escudos Antitumulto 470 

Subtotal 15.940   
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Material Descrição Quant. Objeto 
Investimento 

(R$) 

Transportes 

Radiopatrulhas 473 

Programa permanente de 
aquisição e renovação parcial 

e anual da frota PM 
111.458.300,00 

Cmt de Cia 72 

CFP 25 

Rondas Escolares 200 

Trânsito 62 

Forças Táticas 333 

Motocicletas 634 

Bases Comunitárias 
Móveis 200 

Veículos Especiais 14 

Escolta 60 

Motocicletas para 
Trânsito XT 660cc 83 

Motocicletas 700cc 20 

Motocicletas 1200cc 10 

Transporte Misto 01 

Inteligência 145 

Subtotal 2.332   

Total 27.993  139.809.601,00 

 
Corpo de Bombeiros 
 

Material 
 

Descrição Quant. Objeto 
Investimento 

(R$) 

Transportes 

Unidade de Resgate  10 

Melhoria no atendimento 
e supervisão 
operacional 

1.280.000,00 

Unidade de Resgate e 
Salvamento Aquático  04 500.000,00 

Auto Tanque  10 2.666.000,00 

Auto Comando  18 2.048.000,00 

Vans para transporte de 
pessoal  17 1.700.000,00 

Transporte de pessoal  04 168.000,00 

Chassi caminhão 4x4 01 105.000,00 

Cavalo mecânico 02 316.000,00 

Furgão 06 409.800,00 

Semi reboque  05 993.500,00 

Auto escada  02 3.160.000,00 

Ônibus  01 446.000,00 

Subtotal 80  13.792.300,00 

Equipamentos e 
materiais 

Operacionais 

Barco inflável 10 

Melhoria no atendimento 
e supervisão 
operacional 

109.000,00 

Carreta para embarcação 10 38.000,00 

Equipamento de proteção 
respiratória 125 533.500,00 

Motoserra 100 186.500,00 

Rádio transceptor portátil 200 127.600,00 

Serra elétrica tipo sabre 100 75.700,00 

Subtotal 545  1.070.300,00 

Equipamentos 
Operacionais 

Materiais e equipamentos 
para combate a incêndios 
estruturais/florestais 

44.216 

Combate a incêndios 
estruturais, florestais, 

busca e salvamento de 
pessoas em matas 

7.864.779,09 

Materiais de consumo para 
atendimento pré-hospitalar 

 
Atendimento a vítimas 

de trauma 
26.516,00 

Materiais e equipamentos 
para mergulho autônomo e 
salvamento aquático 

1.070 
Busca e salvamento 

aquático 
219.404,00 

Materiais e equipamentos 
para salvamento em altura 

20.034 
Salvamento de vidas em 

altura 
557.855,44 

Subtotal 65.320    8.668.554,53 

Total 65.945  23.531.154,53 
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Polícia Civil 
 

Material Descrição Quantidade Investimento (R$) 

709 Viaturas 

GM/Blazer 300 

35.233.500,00 
GM/ Corsa Hatch 1.4 137 

FORD/Fiesta Sedan 1.4 137 

FIAT/Pálio Weekend 1.6 135 

Outros 
Materiais 

pistolas calibre .40 2.600 4.108.000,00 

coletes balísticos 10.500 4.914.000,00 

cartuchos de munição, calibres diversos 2.595.000 4.961.750,00 

cartuchos de munição, calibres diversos 2.595.000 120.000,00 

Total 5.203.809 49.337.250,00 

 
Polícia Técnico-Científica 
 

Equipamentos e Materiais Diversos 

Sequenciador de DNA, Mouse Espectral, Lupas para Análise de Documentos, 
Aparelho Medidor de Transmitância Luminosa em Película de Proteção Solar, 
Nobreaks, Aquisição e Instalação de Sistema de Exaustão para o IML, 
Equipamento de Tomografia Computadorizada, Microscópio Trinolocular com 
Sistema de Fotografia e Instrumentos Análiticos, mobiliários diversos. 

R$ 3.960.695,31 

 
Síntese - Viaturas adquiridas e distribuídas – 2006 a 2011 
 

Discriminação / Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Viaturas Polícia Civil 579 295 1.125 923 2.126 709 

Viaturas Polícia Militar 872 1.160 1.704 2.067 1.981 2.332 

Viaturas SPTC - - - 150 195 224 

Viaturas de apoio, resgate e 
salvamento adquiridas (CB) 

36 199 55 106 175 80 

Barcos de salvamento (CB) - - - 38 16 10 

 
  

6 – Investimentos e Aquisição de Equipamentos Outros (Inteligência Policial) 
 
Polícia Civil 
 

Equipamento Quantidade Investimento R$ 

Rádios Transceptores Fixos 1.092 9.795.240,00 

Rádios Transceptores Móveis 2.816 18.022.400,00 

Rádios Transceptores Portáteis 865 4.022.250,00 

Total 4.773 31.839.890,00 

 
Polícia Militar 
 

Equipamento Quantidade Investimento R$ 

Estações avançadas de trabalho 148 429.200,00 

237 Notebooks e 333 Netbooks 570 1.126.774,48 

Expansão da digitalização das comunicações na região de Campinas 
- CPI-2 

 
6.951.207,16 

 

Manutenção do sistema de videomonitoração da Capital (270 
câmeras) e Aparecida (34 câmeras) 

304 
1.287.500,00 

 

Expansão das ferramentas inteligentes e aperfeiçoamento do 
Sistema Operacional da PM: Terminais Móveis de Dados (TMD) – 
7.750 e Terminais Portáteis de Dados (TPD) – 3.875 

11.625 
 

19.298.000,00 
 

Serviço móvel de comunicação pessoal 227 1.039.396,28 

Transceptores fixos, móveis, portáteis 2.474 12.982.400,00 

Impressoras multifuncionais 1.267 1.273.000,00 

Total 16.615 44.387.477,92 
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7 – Investimentos e Melhorias da Rede Física (Unidades Policiais) 
 
 

Polícia Civil (R$) 

1) Reforma/ampliação de 15 Unidades Policiais 
2) Construção de 06 Unidades Policiais 
3) Convênios com municípios para obras de construção/reforma de 11 Unidades 
Policiais 

5.639.509,76 
2.938.315,75 
3.233.372,00 

Total 11.811.197,51 

Polícia Militar (R$) 

1) Construção de sede conjunta de Batalhão e Companhia (São Paulo); 03 Bases de 
Radiopatrulha Aérea (Sorocaba, São J. do Rio Preto e Piracicaba); 02 Companhias 
(São Paulo e Campos do Jordão);  reforma de 02 OPM (São Paulo)  
2) Convênios com municípios para construção: 

 04 novas sedes de Unidades concluídas 

 04 novas sedes em andamento 
3) COPOM de Bauru (obra em andamento) 
4) COPOM de Presidente Prudente (obra em andamento) 
5) Projeto Executivo para a construção do COPOM da Capital  

19.765.170,89 
 
 

 
1.060.000,00 
1.210.000,00 
6.922.910,55 
5.392.972,90 

400.000,00 

Total 34.751.054,34 

Corpo de Bombeiros (R$) 

1) Construção do muro perimetral da Escola Superior de Bombeiros – concluído em 
setembro 
2) Construção da sede do 16º GB (Piracicaba) - em andamento  
3) Construção da sede do Posto de Bombeiros (Registro) – em andamento 
4) Construção da sede do Posto de Bombeiros (Itapetininga) – em andamento 
5) Recuperação do píer de atracação de embarcações da sede do 17º GB (Guarujá) - 
concluída em outubro 
6) Revestimento das fachadas externas do Centro de Suprimento e Manutenção do 
Material Operacional do CB – em andamento 
7) Reforma do 2º e 5º andares do prédio sede do Comando do Corpo de Bombeiros – 
o primeiro concluído em setembro e o 5º em andamento, respectivamente 

2.648.846,34 
 

1.487.834,87 
1.099.619,39 

     1.018.613,40 
     1.560.146,65 

 
446.957,23 

   
        835.941,70 

Total 9.097.959,58 

Polícia Técnico-Científica  (R$) 

1) Reforma do Prédio da Equipe de Perícia Médico-Legal (EPML) de Lins 
2) Convênio com município para construção do Prédio da Equipe de Perícias Criminais 
(EPC) e da  EPML - Americana 
3) Construção do prédio EPC/EPML - Araraquara 
4) Recuperação e reforma do telhado da sede da Superintendência da Polícia Técnico 
Científica e do Instituto Médico Legal - Capital 

273.785,00 
     1.100.000,00 

 
1.500.000,00 
2.126.215,00 

Total 5.000.000,00 

 
 

8 – Atividades Específicas das Polícias 
 
 

Polícia Militar 
 
 

Principais programas e ações de policiamento 
 

Ações Operacionais 2011(*) 

Intervenções policiais 26.318.920 

Ocorrências atendidas 2.009.456 

Atendimentos sociais 2.487.110 

Veículos recuperados 59.913 

Armas de fogo apreendidas 11.148 

Drogas apreendidas (Kg) 37.119 

Pessoas presas em flagrante 74.115 

Procurados capturados 16.278 

Infratores apreendidos em flagrante 13.818 
Obs.: (*) Dados até 31/10/2011 
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Depuração interna 
 

Depuração interna 2011 (*) 

Demissão 47 Prisão em flagrante 50 

Expulsão 178 Reformados administrativamente 50 

Total 284 

(*) Dados até 30/11/2011 
 

Periculosidade do serviço policial militar 
 

Policiais Militares Mortos e Feridos 2011* 

 Serviço Folga** Total 

Mortos 15 35 50 

Feridos 346 277 623 
Obs.: 1) *Dados até 30/11/2011 
        2) **Em apuração para se constatar se foi em razão da função 
 

Corpo de Bombeiros 
 

Programas educativos e preventivos 
 

Programa Chama Segura 

Aula nas comunidades carentes sobre prevenção de acidentes no lar, 
com foco sobre o correto uso e manutenção dos botijões de gás e 
manuseio do Kit de Regulador, mangueira e braçadeiras. Realização: 
troca de Kits vencidos ou irregulares por Kits novos. Benefício: 25.000 

pessoas atingidas diretamente. 

Programa Capacitação sobre 
Primeiros Socorros 

Aulas por EAD para os Agentes de Segurança Escolar do Estado de São 
Paulo, voltado para as escolas da rede estadual de ensino. Aulas sobre 
prevenção e atendimento de acidentes envolve crianças e adolescentes 
nas escolas e áreas de recreação escolar.  Capacitação: 28.000 agentes  

Programa Bombeiros Mirins 

Aulas em 20 postos do Corpo de Bombeiros de todo estado para 
adolescentes. As aulas possuem conteúdo programático voltado para 
prevenção de acidentes, correto uso e preservação dos equipamentos 
diversos de combate a incêndio, primeiros socorros e noções de 
prevenção no trânsito. Participação: 3.500 adolescentes.  

Programa SOS Bombeiros no 
Resgate da Cidadania 

Foco crianças carentes que apresentam certo risco social. Aulas nos 
quartéis de bombeiros da Gde São Paulo. Temas: noções de cidadania, 
prevenção de acidentes. Participação:  900 crianças. 

Programa Bombeiros nas 
Escolas 

Realizado nas regiões de Ribeirão Preto, Sorocaba, Piracicaba e São 
José do Rio Preto, onde bombeiros com formação em Educação Pública 
ministram um conteúdo de 8 (oito) horas/aula para adolescentes do 9º 
ano do ensino médio. Conteúdo programático: Prevenção e preservação 
de equipamentos de combate a incêndio, reconhecimento de noções que 
apresentem riscos. Participação:  30.000 adolescentes.  

Programa Selo Verde Azul 

Realizado com a Secretaria do Meio Ambiente, visa habilitar e orientar 
munícipes para ações preventivas e de primeira intervenção nos incêndio 
Florestais do Estado. Instruídos 2.829 paulistas em 395 municípios. 

 

Polícia Civil 
 

Criação de 09 (nove) 
“Centrais de Flagrantes” 

Agosto até novembro - elaborado 3.810 autos de prisão em flagrante 
delito (média de 42 flagrantes/dia) e 9.603 outros registros como captura 
de procurados, termos circunstanciados, acidentes de trânsito. Total: 
13.413 registros. 

Divisão de Capturas do Dto 
de Identificação e Registros 
Diversos – DIRD 

Até novembro/2011, cumpriu 1.477 mandados de prisões e 43 mandados 
de busca e apreensões (menores infratores) contra 883 mandados 
cumpridos no mesmo período de 2010. Aumento de 67%. 

Implantação do Sistema de 
Investigação de 
Movimentações Bancárias 
(SIMBA) 

Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro – LAB-SP, 
certificado pelo ISO NBR 9001 com Gestão de Qualidade Internacional: 
período de janeiro a novembro de 2011:  1.294 pesquisas entre pessoas 
físicas e jurídicas com a identificação de valores, bens e capitais ocultos 
estimados em mais de R$ 3 bilhões. 

Desempenho do Dto de 
Investigações Sobre 
Narcóticos – DENARC 

Aumentou 496%  as apreensões de entorpecentes: até novembro de 
2011 foram 489 apreensões contra 82 no mesmo período de 2010. 
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O Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania – DPPC realizou diversas ações afetas ao direito 
penal econômico: na investigação sobre infrações contra: Consumidor, Saúde Pública, Meio Ambiente, 
Fazenda e Administração: 

Recuperação de ativos fiscais: a Divisão de Crimes contra a Fazenda em 3.183 inquéritos policiais. 
Resultado: recuperou mais de R$ 1,5 bilhão para os cofres públicos no ano de 2011; 

Recolhimento de R$ 821.869,00 através do levantamento de fianças criminais; 

Repressão à comercialização ilegal de produtos industrializados, fabricados sem homologação das 
entidades de controle estatal (ABNT, IPEM, INMETRO, ANATEL etc.): a Divisão do Consumidor 
realizou seguidas investigações e operações de campo. Resultado: instauração de 1.239 inquéritos 
policiais, 180 indiciamentos e 207.125 itens apreendidos; 

Repressão à comercialização ilegal de combustíveis e gás liquefeito de petróleo – GLP: Divisões do 
Consumidor e Fazenda realizaram investigações e operações de campo. Resultado: 47 operações a 
postos, na instauração de 47 inquéritos policiais, 57 indiciamentos e 4.155 botijões apreendidos; 

Repressão à comercialização de alimentos impróprios e nocivos à saúde humana (por restaurantes, 
supermercados, abatedouros clandestinos e similares): Divisão de Saúde Pública realizou 
investigações e operações de campo. Resultado: instauração de 576 inquéritos policiais, 311 
flagrantes, 21.187 itens e R$ 87.821,48 apreendidos; 

Repressão ao tráfico de animais silvestres: Divisão do Meio Ambiente realizou investigações e 
operações de campo. Resultado: 12 flagrantes, 325 termos circunstanciados e 3.142 animais 
apreendidos. 

 

 

Ações de Destaque da Polícia Civil em 2011 

Furtos e roubos a caixas de autoatendimento: 

Vários criminosos foram presos e diversos materiais utilizados pelos mesmos foram apreendidos, a 
partir de procedimento investigatório iniciado em março de 2011, com foco na identificação de 
quadrilha especializada em furtos/roubos de caixas praticados nos Estados de São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e outros. Resultado:  - esclarecimento de diversos crimes praticados na Capital e 

Grande São Paulo. - redução de mais de 90% na incidência deste tipo de crime na capital; 

Roubos e Furtos a Joalherias: 
Criminosos foram presos após procedimento investigatório realizado pela 2ª Seccional/DECAP.   
Resultado:  diminuição drástica dos delitos no interior de shoppings e nas lojas estabelecidas nas ruas; 

Roubo a Bancos 
Destacam-se os seguintes casos solucionados: 

28/08/2011 - Agência Avenida Paulista do Banco ITAÚ S/A. Foram indiciados 02 (dois) funcionários 
de empresas prestadoras de serviço na área de segurança física e monitoramento, 11 (onze) 
outros criminosos, os quais tiveram suas prisões preventivas decretadas pelo juízo competente. 

Presa em flagrante perigosa quadrilha especializada em roubo a bancos - Agência Santander da 
Avenida Tiradentes. Esta quadrilha atuava desde 2007 e estima-se que seus integrantes sejam 
autores de aproximadamente 100 (cem) roubos a bancos na capital e grande São Paulo, no 
período de 01/2007 a 11/2011. 

16/10/2011 - Roubo de aproximadamente R$ 22 milhões contra a empresa de valores PROTEGE. 
Crime esclarecido com a prisão de 02 (dois) autores e outros 03 (três) identificados. Todos foram 
indiciados e tiveram decretadas suas prisões preventivas. 

 

 

 

9- Recursos Humanos 
 

Policia Militar 

Item Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11(*) 

Soldado 2ª classe/Aspirante Oficial 160 2.259 2.361 2.225 6.248 

(*) Não incluídos 1.439 soldados temporários 
 

Polícia Civil 
Concursos Públicos Concluídos pela Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo - 

ACADEPOL 

Total de vagas de diversas especialidades – 1.478 

Escrivão de Polícia 484 vagas 399 aprovados 13.987 inscritos 

Investigador de Polícia 887 vagas 625 aprovados 23.384 inscritos 

Fotógrafo Técnico-Pericial 107 vagas 96 aprovados     17.621  inscritos 
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Secretaria da Administração Penitenciária 
 
 

 
 
Demonstrativo de Despesas 

R$mil

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 2.181.793,9 2.539.947,7 16,4%

Pessoal 1.337.831,1 1.536.686,2 14,9%
   funcionários ativos 1.120.065,7 1.275.067,1 13,8%
   inativo e pensionista 0,7 0,1 -87,8%
   obrigação patronal/insuf financeira 217.764,7 261.619,1 20,1%

Custeio 629.421,1 677.369,4 7,6%

Investimentos 214.541,7 325.892,0 51,9%

2- Entidades Vinculadas 50.686,8 49.103,4 -3,1%

 Funap 50.686,8 49.103,4 -3,1%
  pessoal 21.892,3 23.660,2 8,1%
  custeio 26.398,7 25.378,2 -3,9%
  investimento 564,6 65,1 -88,5%
  sentenças judiciais 1.831,2 - -

Total da Despesa (1+2) 2.232.480,7 2.589.051,2 16,0%
 

 

Número de Funcionários 
2010 2011 11/10

Secretaria 33.229 33.962 2,2%

   Ativos 33.229 33.962 2,2%

Funap 399 399 0,0%

   Ativos 388 386 -0,5%

   Inativos 11 11 0,0%

Total da Pasta 33.628 34.361 2,2%

 
 
 
I - Atividades  

 
SAP – Secretaria da Administração Penitenciária administra no Estado de São Paulo: 

 
Unidades Prisionais: 149.  População prisional:  173.357 pessoas presas.  Nº de vagas: 101.460. Déficit 
de ocupação:  aproximadamente 71.897 vagas (data-base: 15/12/2011). 

 
Acréscimo da População Prisional em 2011: 
Aproximadamente 10.000 mil presos. Para absorver o crescimento do Sistema Prisional Paulista seria 
necessário, que entrasse em funcionamento, 01 nova unidade prisional a cada mês. 
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Destaque para a diminuição dos presos que se encontravam sob a responsabilidade da Secretaria da 
Segurança Pública: 

Item 2010 2011 
Homens 3.982 4.012 
Mulheres 3.259 2.244 
Total 7.241 6.256  

 
Programa de Expansão e Modernização do Sistema Prisional Paulista 

 
É necessário continuar atenuando o problema da superlotação vivenciado nas unidades 
prisionais que integram a Secretaria da Administração Penitenciária, nas Cadeias Públicas e 
nos Distritos Policiais vinculados à Secretaria da Segurança Pública. O Governo do Estado de 
São Paulo, por intermédio desta Pasta, implementou o Programa de Expansão e Modernização 
do Sistema Prisional Paulista. 
 
Em 11 de abril de 2011 foi inaugurada a primeira unidade prisional, edificada exclusivamente para a 
população prisional feminina, localizada no município de Tremembé, seguida da Penitenciária de Tupi 
Paulista, em 16 de agosto. 
 
Resultado 2011 
 
As providências adotadas no dia a dia fechou o ano 2011 com a ausência de rebeliões e fugas . Atuação: 
manutenção da ordem, segurança e disciplina nas unidades prisionais e do implemento dos Grupos e 
das Células de Intervenção Rápida, cujas equipes são diariamente treinadas para atuação em situações 
de emergência e risco e substituíram a Policia Militar do Estado de São Paulo nessas ações e nos 
procedimentos de revista. 
 

Aceleração no Julgamento dos Processos e Eliminação dos Riscos de Fugas e Resgates 
de Presos. 
 
Parceria:  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Resultado:  eliminação dos riscos de fugas e 
resgates de presos. Realização: 1.945  teleaudiências.  Total: 66  salas, sendo 39 em unidades 
prisionais, 28 em fóruns do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e 05  em fóruns do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região. 
 
Monitoramento Eletrônico de Presos sob o Regime Semiaberto 
 

Presos monitorados por meio do uso de tornozeleiras 
1.721 Dia das Mães 
2.514 Páscoa 
2.312 Dia dos Pais 
2.061 Dia das Crianças 

111 Dia de Finados 
Total  8.719  

 
Diariamente, 2.200 presos em regime semiaberto são monitorados quando saem para trabalhar em 
empresas públicas, privadas, estabelecimentos comerciais, entre demais locais. 
 
 
Em 2011, por solicitação desta Pasta, foi concedida aos Oficiais Operacionais Motoristas, que conduzem 
viaturas oficiais que transportam presos, autorização para portar arma durante o trabalho. 
 
Sustentabilidade 
 
Em 2011 foi implantado na sede o recolhimento sistemático de papéis utilizados. O Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP recebe esses papéis e os disponibiliza a reciclagem. 
 
Comunicação e Cultura 
 
Museu Penitenciário Paulista - foi idealizado e distribuído informativo bimestral, O Penitenciarista, 
número 4,  contém informações relativas ao acervo e à história do Sistema Prisional Paulista. Parceria: 
IMESP; 
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Concursos:  - elegeram e premiaram os criadores do logo e do hino da SAP.-  “Penitenciarismo e Cultura 
de Paz” - foram eleitas e premiadas as 5 melhores orações. Objetivo:  disseminar a paz e lutar contra a 
violência; 
Reformulação do site da Secretaria, trazendo, em especial, mudança no perfil das notícias; 
Portfólio da SAP -  contém  em duas línguas, os principais programas e projetos; 
Criação e implementação do newsletter, enviado ao mailling das autoridades e dos servidores da SAP, 
com as principais notícias da Pasta. Em média saem 3 ao mês; 
Parceria:  EAP foi idealizado e veiculado o Boletim Informativo da EAP; 
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais da Secretaria da Administração Penitenciária, que 
contém todo regramento sobre o Sistema Prisional Paulista, foi traduzido para as línguas, inglesa e 
espanhola, de modo a atingir, com efetividade, os presos estrangeiros que se encontram em 
cumprimento de pena. 
 
Visitas: recebeu em sua sede e nas unidades prisionais as Delegações da África do Sul, da Bahia, da 
Coréia do Sul e de Moçambique. 

 
Demais Realizações 
 

Obras Concluídas: 
 

Construção de unidades prisionais Vagas 
Penitenciária Feminina de Tremembé 768 
Penitenciária Feminina de Tupi Paulista 768 

 
Unidades prisionais em construção 
 

Local Previsão de 
Entrega 

Vagas 

Centro de Detenção Provisória de Taiuva 768 
Centro de Detenção Provisória de Pontal 768 
Centro de Detenção Provisória Cerqueira César 768 
Penitenciária de Cerqueira César 768 
Penitenciária Feminina de Pirajuí 

1º Trimestre de 
2012 

768 
Penitenciária I de Capela do Alto 768 
Penitenciária II de Capela do Alto 768 
Penitenciária Feminina de Votorantim 768 
Penitenciária Feminina de Guariba 

2º Trimestre de 
2012 

768 
Penitenciária de Bernardino de Campos 768 
Penitenciária de Taquarituba 

3º Trimestre de 
2012 768 

Penitenciária de Florínea 768 
Centro de Progressão Penitenciária Jardinópolis 1.048 
Penitenciária de Piracicaba 768 
Centro de Detenção Provisória de Riolândia 768 
Centro de Detenção Provisória de Icém 

4º Trimestre de 
2012 

768 
 

Perspectiva:  concluídas as unidades gerarão 12.568 vagas  
 
Processo em Licitação 
 

Unidade Prisional Vagas  
01 Penitenciária Masculina 768 

 

Processos aguardando emissão da licença ambiental de instalação, trâmites 
administrativos e/ou judiciais  
 

Unidades Prisionais Vagas  
04 Centros de Detenção Provisória 3.072  
05 Penitenciárias Masculinas 3.840  
03 Penitenciárias Femininas 2.304  
03 Centros de Progressão Penitenciária 3.144  

Total 12.360  
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Em complemento ao programa deverão ser identificadas mais 12 áreas  
 

1 centro de detenção provisória 768 
9 penitenciárias masculinas 6.912 
2 centros de progressão penitenciária 2.096 

Total 9.776 
 
Recursos Utilizados: 
 

Ampliação do Sistema Prisional 
 

Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 239.024.326,58 
Fonte 005 - Recursos Federais R$ 5.942.878,54 
Fonte 007 - BNDES R$ 51.083.947,13 

 
Adequação do Sistema Prisional 
 

Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 30.908.633,39 
Fonte 003 - Recursos Vinculados R$ 55.467,93 
Fonte 005 - Recursos Federais R$ 2.212.219,36 

 
Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania – CRSC 
 

Programa de Penas e Medidas Alternativas  
 

Atualmente são 44 Centrais de Penas e Medidas Alternativas em funcionamento, localizadas em 43 
municípios do Estado de São Paulo, tendo sido 03 inauguradas em 2011; 
Custo mensal por apenado a penas alternativas à prisão é de R$ 22,70, um dos menores por beneficiário 
do Brasil; 
Cadastradas, em 2011, 13.062 pessoas no programa. Acompanhadas 15.607 pessoas em cumprimento 
de pena; 
Programa Via Rápida: 3.854 pessoas cadastradas de agosto a dezembro de 2011. Relativamente à 
capacitação profissional dos apenados a penas alternativas e seus familiares; 
Programa Estadual de Qualificação: 3.510 pessoas inscritas de janeiro a dezembro de 2011; 
Inserção dos apenados em penas alternativas e seus familiares no mercado de trabalho:  
Pró-egresso: cadastradas 1.352 pessoas. Efetivamente inseridas: 27 no mercado de trabalho; 
Programa Renda Cidadã: inserção dos apenados a penas restritivas de direito nos Programas de 
Transferência de Renda. Parceria:  Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS: 129 pessoas 
que atenderam aos critérios de inserção foram cadastradas de abril a dezembro de 2011; 
Programa Ação Jovem: inserção dos apenados a penas restritivas de direito nos Programas de 
Transferência de Renda. Parceria: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – SEDS: 07 pessoas 
atenderam aos critérios e foram cadastradas de abril a dezembro de 2011; 
Central de Penas e Medidas Alternativas da Mulher – CPMA Mulher: em 2011, atendeu 427 apenadas. 
Estão em cumprimento de pena 634 mulheres. Prêmio: 15 melhores experiências de penas alternativas à 
prisão, em toda a Federação, pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça –
DEPEN/MJ; 
Projeto Pais Agressores: apenados a penas alternativas à prisão por maus tratos a crianças e 
adolescentes. Passaram pela oficina 60 pessoas, das quais 45 concluíram a participação no projeto. 
Prêmio:  15 melhores projetos de penas alternativas à prisão, em toda a Federação, pelo DEPEN/MJ; 
Atendimento de apenados a Medidas Educativas: 461, acompanhadas e encaminhadas a instituições 
especializadas de janeiro a dezembro de 2011; 
Distribuição de mais de 5.000 unidades do livreto de Penas Alternativas que contém explicações sobre o 
trabalho realizado nas Centrais de Penas e Medidas Alternativas e legislação pertinente; 
Distribuição de mais de 5.000 exemplares do Manual de Prestadores de Serviços que contém 
orientações para esclarecer e facilitar o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade; 
 
Programa Atendimento ao Egresso e Família 
 

Realizado em 2011 
Egressas   4.354 
Egressos 39.372 
Familiares   4.598 

Total 48.324 
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Central de Atendimento ao Egresso e Família Pós Custódia: de janeiro a dezembro de 2011 foram 
atendidos 251 pacientes infratores que cumpriram medida de segurança nos Hospitais de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha. 

 
Programa de Ações de Reintegração Social 
 
Em 2011, 2.680 pessoas em cumprimento de pena sob o regime semiaberto foram capacitadas para o 
mercado de trabalho (Pró-Egresso). 

 
144 de serviço social 

137 de psicologia 
48 de direito 

3 de agronomia 

334 estagiários em execução penal foram contratados para 
praticar e adquirir conhecimentos das áreas, nas unidades 
prisionais 
 

2 de agronomia 

 
552.346 atendimentos a pessoas presas 

131.010 ações dirigidas a familiares 
40.148 benefícios sociais e trabalhistas requeridos 

Monitoramento das Ações de Reintegração 
Social de janeiro a dezembro de 2011 

25.745 documentos emitidos 
 

3.039 avaliações psicológicas Equipes Volantes para Realização de 
Avaliações Técnicas 2.758 avaliações sociais 

 
100.000 exemplares da publicação Manual de Orientação para Familiares de Presos 

2.000 exemplares da publicação Manual de Ações de Reintegração Social 
2.000 exemplares da publicação Manual para Aquisição de Documentos e Obtenção 

de Benefícios 

Distribuição de 
Manuais com 
Orientações 

1.500 exemplares da publicação Manual de Atenção à Pessoa Idosa Presa 
 
 
Realizado o I Encontro “Os sentidos da reintegração social na Secretaria da Administração 
Penitenciária” em 18 de agosto de 2011. Participação: Tribunal de Justiça de São Paulo, Departamento 
Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia. 
Implementação do Projeto Cine Diálogos. Participação:  250 servidores. 
Realização do I Encontro sobre Futuridade  em setembro de 2011, dirigido aos gestores da SAP. 

 
Recursos Utilizados 
 
Gerenciamento Unidades do Sistema Prisional 
 

Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 12.336.418,12 
Fonte 005 - Recursos Federais R$ 100.368,00 

 
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário – CSSP 
 
Objetivo: Estabelecer critérios visando garantir a correta aplicação de normas e diretrizes, o 
desenvolvimento da política penitenciária fixada para a área de saúde destinada aos presos provisórios, 
sentenciados e aos pacientes presos; promover articulações com outras instâncias do Sistema Único de 
Saúde – SUS, com a finalidade de garantir a atenção integral à saúde do preso. 
 
Realizações: 
 
Efetuou acompanhamento e avaliação das ações e serviços de saúde prestados pelas unidades 
prisionais; 
Subsidiou o processo de avaliação dos Núcleos Regionais de Saúde; 
Identificou situações e problemas que poderiam comprometer a qualidade das ações de saúde 
executadas pelos Núcleos Regionais de Saúde; 
Orientou, acompanhou e coordenou as atividades técnicas e administrativas das unidades subordinadas; 
Zelou pelo cumprimento dos prazos fixados para o desenvolvimento dos trabalhos; 
Respondeu conclusivamente às consultas formuladas pelos órgãos da administração pública sobre 
assuntos de sua competência; 
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Autorizou internação, desinternação e remoção em trânsito, de presos provisórios e sentenciados para 
as unidades de saúde das unidades prisionais, em obediência às determinações judiciais; 
Promoveu internações e desinternações progressivas e a remoção de pacientes internos inimputáveis; 
Articulou com órgãos federais, estaduais e municipais, ações conjuntas, na área da saúde, de acordo 
com o estabelecido no Plano Nacional de Saúde. 
 
No exercício de 2011 promoveu: 
 

Campanha de Prevenção do Câncer de Mama 
1.136 presas, a partir de 40 anos, foram 

submetidas a exame 
Ações de Prevenção do Câncer de Cólo Uterino 
(Papanicolau) 

1.986 exames foram realizados 

Campanha de Vacinação Influenza 39.248 pessoas presas foram imunizadas 
Capacitação para Implantação do Teste Rápido de 
Diagnósitco Anti-HIV (TRDHIV) 

65 técnicos de 42 unidades prisionais foram 
capacitados 

Teste Rápido de Diagnóstico Anti-HIV 3.577 testes foram realizados. 
 
Núcleo de Saúde do Servidor - NSS  
 

Objetivo: Desenvolver programas voltados à saúde do servidor que atua em unidades prisionais, 
privilegiando a prevenção através da orientação/informação para uma vida saudável, promovendo 
qualidade de vidal. 

Projeto: Em 2011, assistiu os servidores, de forma ampla e constante, por meio de atividades voltadas 
para prevenção, capacitação e assistência, considerando a realidade do trabalho prisional.  

 
Realizado em 2011: 
 

Núcleo de Saúde do Servidor viabilizou o curso de capacitação para servidores membros de Cipa’s e 
acompanhou as atividades desenvolvidas pelas Cipa’s instituídas em todas as unidades prisionais; 
Retomada da publicação do Boletim Mais Saúde, com tiragem de 10.000 exemplares - informações 
sobre saúde, qualidade de vida, atualidades e exposição de ações desenvolvidas pelas unidades 
prisionais; 
Agita SAP e Dia do Desafio – Participação: 1.169 servidores. Parceria:  Programa Prevenir, do Instituto 
de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE), da Secretaria de Gestão Pública; 
Programa Qualidade de Vida e seu subprograma “Ambiente Livre de Tabaco”, orientando as unidades 
para desenvolvimento de campanhas. Foi realizada palestra, em 31 de maio de 2011, em atenção ao Dia 
Mundial do Controle ao Tabaco. Criado um projeto piloto denominado “Quer parar de fumar?”, tratamento 
proposto pelo ambulatório de tabaco do IAMSPE, que conta com 25 servidores participantes; 
Programa Saúde da Mulher -  Parceria:  Programa Prevenir. Contemplou 192 servidoras com o “Care” l 
visa à prevenção do câncer de útero e de mama; 
Realizou levantamento com dados referentes a licenças médicas e acidentes de trabalho, campanhas de 
imunização contra gripe, sendo 223 servidores imunizados. Realizou a prevenção da conjuntivite; 
conscientização sobre as quedas e o acompanhamento das doenças crônicas transmissíveis; 
Participou do IV Seminário Temático Estadual de Promoção e Proteção da Saúde do Servidor: 
Sustentabilidade na Administração Pública, promovido pelo IAMSPE/PREVENIR, realizado no Auditório 
Prof. Cantídio de Moura Campos, do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Servidores  
apresentaram as ações desenvolvidas pelas Secretarias de Estado:  

- Projeto Semear, da Penitenciária “Mário de Moura e Albuquerque” de Franco da Rocha. Finalidade: 
proporcionar ao sentenciado uma atividade laborterápica através do plantio de hortaliças para 
consumo na unidade prisional;  
- Sustentabilidade: diminuição do consumo de copos descartáveis na Coordenadoria de Unidades 
Prisionais da Região Noroeste do Estado;  
- Centro de Ressocialização de Marília - desenvolver práticas sustentáveis -  formar multiplicadores 
conscientes sobre o descarte do óleo de cozinha e colaborar com o equilíbrio do meio ambiente.  
-  Penitenciária de Martinópolis -  cultura de proteção ao meio ambiente, por meio do respeito à 
natureza, a si próprio e ao semelhante (coleta seletiva do lixo e reutilização do óleo descartado para 
produção de sabão).  

 

 Núcleo de Saúde do Servidor apresentou, na categoria pôster, o trabalho intitulado: Qualidade de Vida 
no Ambiente Penitenciário: Atuação do Núcleo de Saúde do Servidor na Atenção à Saúde Mental e 
Estresse Ocupacional, no 11º Congresso de Stress da ISMA (International Stress Management 
Association), 13º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho e o 3º Encontro Nacional de 
Qualidade de Vida na Segurança Pública e no Serviço Público. Prêmio: Boas Práticas de Qualidade de 
Vida na Segurança Pública, melhor trabalho desenvolvido na categoria. 
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Núcleo de Saúde do Servidor participou de reuniões externas junto ao PREVENIR/IAMSPE onde atua 
como membro na Comissão Intersecretarias e na elaboração do Programa de Preparação para 
Aposentadoria – PPA, a ser implantado nas Secretarias de Estado. Participou de oficina de 
multiplicadores e cursos de capacitação. 

A equipe interdisciplinar, realizou em 2011, os atendimentos a seguir: 
Psicológicos Psiquiátricos Clínicos Enfermagem 

680 281 469 985  
 
 
Recursos Utilizados: 
 

 - Gerenciamento Unidades do Sistema Prisional 
 

Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 31.999.530,74 
Fonte 003 - Recursos Vinculados  R$ 63.809,89 
Fonte 005 - Recursos Federais R$ 1.734.246,35 

 

- Assistência à Saúde 
 

Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 1.604.713,38 
 
- Fornecimento Alimentação População Prisional 
 

Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 1.853.959,87 
 
Departamento de Recursos Humanos 
 
Autorizada a publicação de Edital de Concurso destinado à nomeação de 1.000 Agentes de Escolta e 
Vigilância Penitenciária, que deverão assumir parcialmente as atividades de escolta de presos, 
atualmente a cargo da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 
Nomeados 174 Analistas Administrativos, que desde 2009, quando o cargo foi criado, ainda não haviam 
assumido em nenhum órgão público, a SAP é o primeiro; 
Nomeados 1.674 novos servidores, sendo 1.352 Agentes de Segurança Penitenciária e 295 Agentes de 
Escolta e Vigilância Penitenciária. 
 
Escola de Administração Penitenciária “Dr. Luiz Camargo Wolfmann” – EAP 
 
 

Missão: Realizar cursos, treinamentos e programas educativos voltados para a capacitação dos recursos 
humanos do Sistema Prisional do Estado de São Paulo. 
 

 

Ação: Inserida no Programa de Tecnologia para a Rede de Escolas de Governo - TEC- REG tem 
possibilitado uma maior divulgação do conhecimento através da modalidade da videoconferência, que 
tem evidenciado bons resultados. 
 

 

Realizado: A expansão do Sistema Penitenciário Paulista, nos últimos dez anos, fez com que a 
EAP acompanhasse o acelerado processo de suprimento de pessoal, em todas as unidades 
prisionais do Estado de São Paulo, agilizando suas atividades curriculares de formação técnico-
profissional e de capacitação de recursos humanos, em todas as áreas profissionais.   

 
Programa Servidores Treinados 
 

Eixo Temático CECAD RH * CFAASP ** Total 
I - Ingressantes/Iniciação Funcional 62 970 1.032 
II - Desenvolvimento Humano - /Qualidade de Vida 1.298 - 1.298 
III - Administração/Gestão 2.012 - 2.012 
IV – Segurança e Disciplina 3.858 5.697 9.555 
V – Reintegração Social 163 - 163 
Ensino a Distância 168 5.917 6.085 

Total 7.561 12.584 20.145 
 * CECAD-RH - Centro de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos 
** CFAASP - Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Agentes de Segurança Penitenciária 
 



  191

Recursos Utilizados: 
 
- Formação e Reciclagem Funcionários do Sistema Penitenciário 
 

Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 491.663,34 

 
 
 

II – Entidade Vinculada 
 
 

1 - Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” – FUNAP 
 
 
 

Missão: Contribuir para a inclusão social de presos e egressos, desenvolvendo seus potenciais como 
indivíduos, cidadãos e profissionais. Planeja, desenvolve e avalia, no âmbito estadual, programas sociais 
nas áreas da assistência jurídica, da educação, da cultura, da capacitação profissional e do trabalho para 
as pessoas que se encontrem privadas de liberdade, contribuindo para a inclusão social dos mesmos. 
 

Programa JUS – Apoio Jurídico a Pessoa Presa 
 
 

Em 1977, a FUNAP criou o “Projeto Jus – Apoio Jurídico ao Preso”, com o objetivo de prestar assistência 
jurídica integral aos presos carentes de recursos financeiros. 

Realizado em 2011:  Atendimentos: 966.606  .  
 

Programa Cultural  
 
 

Definição: Único programa educacional elaborado a partir do perfil e das necessidades de seu público-
alvo, com ações inovadoras e resultados efetivos, como demonstram os dados dos últimos exames de 
certificação de alunos.  Média obtida:  70% de aprovação. 
 

Projeto “Tecendo a Liberdade: Sistematizou as ações educativas e estabeleceu uma experiência 
única em educação, com foco na formação cidadã e continuada das pessoas recolhidas no Sistema 
Penitenciário Paulista.  

 
 

Ação: Parcerias - rede social dos municípios que proporcionam aos presos o acesso à produção e aos 
bens culturais, oportunidades de formação e manifestação artística - elementos importantes na formação 
dos presos e na constituição da cidadania. 
 

Realizado: 116 salas de leitura. Acervo:  2.000 títulos disponíveis para leitura e empréstimo. 
Atendimentos: 23.000.  

 
Programa de Educação Básica 
 
 

Realizado: Em 2011 em média 15.500 pessoas presas estudaram por mês, aproximadamente. 
Informatização de 115 salas de leitura em unidades prisionais. Parceria:  Organização Social e Civil de 
Interesse Público (OSCIP) – Oxigênio. 
 
Programa de Profissionalização 
 
 

Objetivo: Mediante parcerias com o sistema S e organizações da sociedade civil, centrou esforços na 
realização de cursos profissionalizantes com certificação na perspectiva de formação integral (gestão, 
cidadania, mercado, empreendedorismo, cooperativismo etc), com especial ênfase em profissões de 
exercício autônomo. Resultado:  possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. 

Realizado: 
Cursos Profissionalizantes: 12.000 atendimentos; 
Implantação da primeira Escola Profissionalizante e respectiva oficina na Penitenciária de Irapuru; 
Implantação do Centro Técnico Profissionalizante no Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico de Franco da Rocha.   
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Programa Trabalho e Geração de Renda 
 
Ação: Em 2011, 46.000 pessoas presas trabalharam, em média, por mês. 

Realizado: 
Implantação: Padarias artesanais nas Penitenciárias Femininas de Tremembé II e de Tupi Paulista; 
Parceria:  Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP. 
Implantação de Oficina DASPRE nas Penitenciárias Femininas de Tremembé II e de Tupi Paulista.   

 
DASPRE 
 
 

Desenvolve, por meio de criação e comercialização do artesanato, a formação educacional e qualificação 
profissional das mulheres presas. Participam cerca de 150 presas/mês. Todas são certificadas pela 
SUTACO – Superintendência do Trabalho Artesanal Comunitário, órgão vinculado ao Governo Estadual. 
Em 2011 ocorreu o desfile DASPRE na Federação das Indústrias do Estado de são Paulo – FIESP, 
mostrando as técnicas aprendidas na Escola de Moda do FUSSESP. 
 

 
Casa Mãe  
 
 

Implantação do Projeto Casa Mãe, oferecendo atenção e espaço especiais às presas puérperas e seus 
filhos, como forma de humanização do ambiente, no Centro de Progressão Penitenciária Feminino do 
Butantan e nas Penitenciárias Femininas de Tremembé II e de Tupi Paulista. 
 

 
Brinquedoteca  
 
 

Implantação, no Centro de Progressão Penitenciária Feminino do Butantan e nas Penitenciárias 
Femininas de Tremembé II e de Tupi Paulista. 
 

 
Demais ações 
 
Implantação da Nota Fiscal Eletrônica e do novo sistema eletrônico de ponto, ambos em atendimento à 
legislação. 
Redução do custo das aquisições, com a formação e o desenvolvimento de fabricantes como 
fornecedores da FUNAP. 
 
 

Recursos Utilizados 
 
Gestão Administrativa da FUNAP 
 
Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 5.022.912,57 
Fonte 004 - Recursos Próprios R$ 5.724.414,78 

 
Capacitação Profissional População Prisional 
 
Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 11.635.452,01 
Fonte 004 - Recursos Próprios R$ 21.353.472,61 
 
Atividade Cultural Ensino Fundamental e Médio a População Prisional 
 
Fonte 001  - Tesouro do Estado R$ 3.892.264,32 
Fonte 004 - Recursos Próprios R$ 524.846,32 
Fonte 005 - Recursos Federais R$ 144.853,78 
 
Atendimento Jurídico a população Prisional 
 
Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 554.319,00 
Fonte 004 - Recursos Próprios R$ 250.909,09 
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Demais Recursos 
 
Gerenciamento Unidades do Sistema  
 
 

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 despesas. 
 

 
Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 1.795.232.534,10 
Fonte 003 - Recursos Vinculados R$ 7.517.030,32 
 
Gerenciamento de Recursos de Tecnologia da informação 
 
 

Prestação de serviços de operação, manutenção, desenvolvimento e implantação de sistemas de alta e 
baixa plataforma, manutenção de rede de teleprocessamento, Help Desk e serviços técnico 
especializados, bem como a instalação e manutenção da rede INTRAGOV em todo o sistema prisional. 
 

 
Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 9.486.809,38 
 

Sistema de Teleaudiência Criminal 
 
 

Criação/montagem de salas de teleaudiência criminal. Atualmente conta-se com 66 (sessenta e seis) 
salas. 
 

 
Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 8.363.911,28 
 
Assistência à Saúde 
 
 

Contribuir para a manutenção da saúde dos presos, através da aquisição de medicamentos e insumos 
farmacêuticos. Em 2011 foram feitos 201.746 atendimentos. 
 

 
Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 4.501.304,50 
 
Fornecimento de Alimentação População Prisional 
 
 

Proporcionar subsistência aos presos. Em 2011 foram fornecidas 61.075.986 diárias, que correspondem 
a café da manhã, almoço e jantar  para as unidades prisionais que preparam suas refeições as que 
adquirem prontas. 
 

 
Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 325.546.623,18 
 
Parcerias com a Sociedade Civil 
 

Convênios operantes em 2011 (3º Setor)  
   Convênios vigentes nos Centros de Ressocialização:  

Atibaia; Masculino de Rio Claro; Jau; Ourinhos; Araçatuba; Birigui.   

 
Fonte 001 - Tesouro do Estado R$ 9.889.403,85 
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Secretaria da Fazenda 
 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas                                                             R$ mil 

 
(1) Através do Decreto nº 56.007 de 13/07/2009 passou a integrar ao IPESP. As despesas restantes, ainda, foram 
executadas em 2010. 
 - Junta Comercial do Estado de São Paulo foi transferida para a Secretaria de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia 
pelo Decreto nº 56.702 de 31/01/2011. As despesas de 2010 da JUCESP não estão incluídas no quadro demonstrativo 
e foram alocadas na  Secretaria de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia. 
                      
                                                                                                                                                             R$ mil 

* inclui obrigação patronal / insuficiência financeira 
Lei Complementar nº 1.010, de 01/06/2007 instituiu a SPPREV entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos 
Servidores e alterou 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 setembro/2007, contabilizadas na SPPREV, e nos órgãos e 
entidades estaduais, registradas as despesas com obrigações patronais (contribuição patronal/ insuficiência financeira). 

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 2.742.016,7 3.014.391,1 9,9%

Pessoal 2.294.802,6 2.522.144,8 9,9%
   funcionários ativos 1.308.586,9 1.482.643,3 13,3%
   inativos e pensionistas 0,6 0,1
   obrigação patronal/insuf financeira 986.215,1 1.039.501,4 5,4%

Custeio 357.057,1 386.219,8 8,2%

Investimentos 90.157,0 106.026,5 17,6%

2- Entidades Vinculadas 102.592,5 - -

Cart.Prev.Serv.n.of.Just.de  SP (1) 102.592,5 - -

   pessoal  inativo e pensionista 99.936,4 - -
   custeio 2.656,1 - -

3- Transferências a Empresas 1.103,0 338.180,3 30.561,3%
pelo Tesouro

COSESP 1.103,0 1.180,3 7,0%

  pessoal e custeio 1.103,0 1.180,3 7,0%

Cia Paulista de Securitização - 337.000,0 -

  transferência de capital - 337.000,0 -

Total da Despesa (1+2+3) 2.845.712,1 3.352.571,4 17,8%

2010 2011 11/10

IPESP 40.993,9 45.790,9 11,7%
   pessoal * 29.839,7 35.655,9 19,5%
   custeio 11.154,1 9.997,6 -10,4%
    investimento - 137,3 -

São Paulo Previdência - SPPREV 15.354.909,0 17.577.261,1 14,5%

   pessoal 15.307.926,9 17.518.442,5 14,4%
   ativo 14.436,5 13.552,9 -6,1%
   inativos e pensionistas 15.293.490,5 17.504.889,6 14,5%
   custeio 45.286,6 58.377,4 28,9%
   Investimentos 1.695,4 441,3 -74,0%

Total da Despesa (IPESP +SPREV) 15.395.902,8 17.623.052,0 14,5%
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Número de Funcionários 

 
 

 
 
 
 
I - Medidas de Política Tributária 
 
As principais Medidas de Política Tributária adotadas durante 2011 foram: 
 

Guerra Fiscal e Reforma Tributária 
 
- Acompanhamento de propostas e elaboração de estudos para apoio e suporte às decisões da 
Secretaria da Fazenda. 
 
- Atuação no CONFAZ, visando encontrar medidas de consenso para o fim da Guerra Fiscal.  
 
- Uniformização e redução da alíquota do ICMS interestadual. 
 
- Critérios para anistia e remissão do ICMS originário de benefícios fiscais. 
 
- Critérios para concessão de benefícios fiscais, sujeitos a validação pelo CONFAZ. 
 
- Unanimidade do CONFAZ.  Acompanhamento das medidas legislativas visando o fim da unanimidade 
do CONFAZ, o que pode acirrar ainda mais a guerra fiscal. 
Royalties do Petróleo 
 
- Participação ativa no Senado Federal, fornecendo subsídios para propostas que preservem os 
interesses do Estado de São Paulo e de seus municípios produtores de petróleo. 
FPE – Fundo de Participação dos Estados 
 
- Propostas que visam aperfeiçoar os critérios de apuração dos índices de participação dos Estados no 
FPE. 

 

2010 2011 11/10

Secretaria 8.319 8.462 1,7%

   Ativos 8.319 8.462 1,7%

COSESP 80 77 -3,8%

   Ativos 44 40 -9,1%
   Inativos 36 37 2,8%

Total da Pasta 8.399 8.539 1,7%

2010 2011 11/10

São Paulo Previdência - SPPREV 134.059 345.752 157,9%

   Ativos 235 300 27,7%

   Inativos e Pensionistas 133.824 345.452 158,1%

IPESP 6.050 5.894 -2,6%

   Ativos - 34 -

   Inativos e Pensionistas 6.050 5.860 -3,1%

Total da Pasta 140.109 351.646 151,0%
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Benefícios Fiscais 
 

- Novo prazo para o Programa de Parcelamento Incentivado - PPI do ICM/ICMS, buscando diminuir 
a inadimplência. 
 

- Extensão da abrangência de incentivos às montadoras e indústria de processamento eletrônico de 
dados quanto ao crédito acumulado.  
 
- Medidas de estímulo a vários setores, como redução de base de cálculo para 12% e prorrogação 
de isenções (têxteis e vestuário, alimentício, automobilístico, informática, brinquedos, couro e 
calçados, cosméticos e material ferroviário). 
 

- Aperfeiçoamento da suspensão e do diferimento do ICMS- Programa de Incentivo ao Setor 
Ferroviário - Pro-Trens. 
 
- Prorrogação do incentivo aos investimentos em ativo fixo, com creditamento em parcela única. 
Inclusão neste item do abate de aves e produção de energia elétrica via biomassa do setor 
sucroalcooleiro. 
 

- Estímulo a fabricantes de painéis de fibras de madeira, de móveis, de eletrodomésticos da linha 
branca, lâmpadas LED (diferimento / redução de base de cálculo / crédito outorgado). 
  
- Estímulos para laticínios e alteração no diferimento para amendoim. 
 

- Facilitação na importação de etanol combustível. 
 

- Prorrogação de prazo de recolhimento para negócios entabulados em feiras (APAS, Moda). 
 

- Estímulo à energia eólica (isenção, diferimento e suspensão do imposto).  

Crédito Tributário e Inadimplência  
 

- PPI/ICMS – Programa de Parcelamento Incentivado do ICMS: definição sobre repactuação dos 
débitos, atendimento de expedientes envolvendo saneamento dos parcelamentos e ajustes no 
Sistema da Dívida Ativa e PPI, e cobrança quinzenal de parcelas a vencer, conforme lista de 
contribuintes indicada pelo Gabinete do Secretário. 
  
- PPD/IPVA – Programa de Parcelamento de Débitos de IPVA: definição do sistema de restituição 
(aguardando implantação por parte da PRODESP). 
 
- ITCMD – Parcelamento: disponibilização na intranet (na página da Diretoria de Arrecadação – DA) 
de planilhas para cálculo do valor do parcelamento e geração de GARE das parcelas. 
 
- Combate à inadimplência fraudulenta do ICMS – Cassação pela DRT/3, Taubaté, da Inscrição 
Estadual de 40 estabelecimentos pertencentes a uma mesma rede de drogarias, com apoio da 
Polícia Militar, da Procuradoria Geral e do Ministério Público do Estado.  

Simples Nacional  
 

- Acompanhamento e participação nos debates atinentes as modificações de legislação proposta pela 
frente parlamentar (alteração de limites de faturamento para empresas do Simples Nacional e 
Substituição Tributária). 
Nota Fiscal Paulista - NFP 
 

- Acompanhamento do programa NFP com as alterações necessárias na legislação visando dar 
efetividade ao mesmo. 
Substituição Tributária  
 

- Acompanhamento das operações sujeitas à substituição tributária, que demandaram um grande 
número de portarias, fixando e/ou redefinindo o MVA - Margem de Valor Agregado aplicável. 
 

- Criação de mecanismos que possibilitem o escoamento de créditos para centros de distribuição, 
através do deslocamento do contribuinte substituto da indústria para o varejo (centros de distribuição). 
Coordenação dos Trabalhos Técnicos da Cotepe 
 

- Participação efetiva junto aos Grupos de Trabalho e Comissão Técnica Permanente (COTEPE) na 
elaboração dos Convênios, Ajustes e Protocolos, com a posterior implementação das alterações na 
legislação tributária paulista. Realização:  revisão dos benefícios fiscais. 
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II – Atividades 
 
As informações da Secretaria da Fazenda - SEFAZ foram divididas em: 
 
 
1. Área Executiva  
  
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 - CAT  
 
As atividades mais relevantes que foram desenvolvidas pelas diretorias subordinadas à Coordenadoria 
da Administração Tributária - CAT no exercício de 2011 foram às seguintes:  
 

1.1.1 - Diretoria Executiva da Administração Tributária – DEAT 
 
a) Autos de Infração - Foram lavrados: 

AIIMs: 17.960.  Crédito tributário: R$ 27,8 bilhões. 
 
b) Processo Administrativo Tributário eletrônico (Sistema e-PAT) – Foi implantado o sistema do 
contencioso administrativo tributário eletrônico. O meio eletrônico é utilizado na lavratura do 
auto de infração, tramitação dos processos administrativos tributários, para a prática e 
comunicação de atos e para a transmissão de peças processuais, em todas as Delegacias 
Regionais Tributárias. 
 
c) SPED – Sistema Público de Escrituração Digital - Sistema desenvolvido pelo fisco das três 
esferas de governo (federal, estadual e municipal). Compõe-se dos módulos: Escrituração 
Contábil Digital (ECD), Escrituração Fiscal Digital (EFD) e Nota Fiscal eletrônica (NF-e), dentre 
outros. Houve aperfeiçoamentos do sistema da NF-e, sua disponibilização para análise e 
consulta pelas equipes de fiscalização. Desenvolveu roteiros de fiscalização e ferramentas de 
auditoria informatizada (SAFI e SAFIC) com o uso dos arquivos da EFD e ECD. 
 
d) DEC – Domicílio Eletrônico do Contribuinte – Trata-se de um portal de serviços e de 
comunicação eletrônica da SEFAZ com o contribuinte.  Iniciou em fevereiro de 2011:   
 

Regime Periódico de Apuração - RPA 278 mil empresas 
Simples Nacional emitentes de NF-e cadastradas 180 mil empresas 
Credenciadas até julho de 2012 700 mil 

 
e) Simples Nacional – Planejamento e adoção de roteiro de fiscalização de empresas do 
Simples Nacional, com revisão das rotinas. Resultado:  redução de 50% no tempo gasto na 
fiscalização. Utilização dos dados da Nota Fiscal Paulista para fiscalização do Simples 
Nacional. Cruzamento com informações de cartão de débito/crédito. Resultado: em cerca de 
500 acionamentos fiscais (omissão de receita da ordem de R$ 500 milhões em 2009).  
 
f) Aperfeiçoamento dos esforços para o controle e a fiscalização do IPVA, ITCMD, Taxas e dos 
Cartórios. IPVA: - Divulgação de cartilha explicativa sobre situações práticas do IPVA aos 
proprietários de veículos automotores; - fiscalização e cobrança do IPVA de veículos 
licenciados em outros estados; - agilização da  cobrança de débitos de IPVA já no próprio ano 
de incidência; - início da construção do Cadastro de Contribuintes de IPVA. ITCMD: utilização, 
desde 2009, dos dados do Imposto de Renda para fiscalização do ITCMD sobre doações 
(cobrança de mais de R$ 60 milhões até o momento). Taxas: nova lei de Taxas em elaboração; 
- Ambiente de Pagamentos facilitando a arrecadação (sistema em desenvolvimento). Cartórios: 
- desenvolvimento de sistema para fiscalização de receitas. - Sistema de Controle de Taxas - 
Implantado na JUCESP  - visa o controle do pagamento da taxa e o serviço efetivamente 
prestado. 
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g) Operação Alumínio – Combate a fraudes no setor de alumínio, por parte da Setorial 
Metalúrgico e da Assistência de Fiscalização Especial.  
 

Resultado: até 31/12/11 foram lavrados 23 Autos de Infração (AIIMs). Total: R$ 11 milhões). Estimativa: 
valor aproximado de R$ 200 milhões. 

 
h) Operação Laranja Lima – Desenvolvida em várias Delegacias Regionais Tributárias, com 
apoio da Assistência de Inteligência Fiscal e participação da SEFAZ/MG e dos Ministérios 
Públicos dos dois Estados (SP e MG), no combate a fraudes estruturadas de dezenas de 
milhões de reais no setor de comercialização de açúcar. Ações fiscais ainda em curso. 
 
i) Operação Etileno – Fraudes detectadas em empresas de artigos plásticos, PET e polietileno, 
na simulação de operações com a Zona Franca de Manaus para usufruir indevidamente 
benefícios fiscais, constando vários Autos de Infração já lavrados e outros em preparo, 
atingindo, até o momento, crédito tributário próximo de R$ 200 milhões. 
 
j) Combate à inadimplência fraudulenta do ICMS – Cassação pela DRT/3, Taubaté, da 
Inscrição Estadual de 40 estabelecimentos pertencentes a uma mesma rede de drogarias, com 
apoio da Polícia Militar, da Procuradoria Geral e do Ministério Público do Estado. 
 
k) Fiscalização Eletrônica de Veículos - Início da possibilidade de utilização dos dados de 
passagem de veículos (sistemas “SEM PARAR” e radares OCR) para o controle de 
mercadorias e a investigação de fraudes. 
 
l) Setor de Combustíveis – Continuidade da política de ações firmes no setor, seja nos 
controles cadastrais, seja no combate à sonegação, à fraude, à inadimplência fraudulenta, à 
falsidade ideológica e à adulteração do produto. 
 
m) Procuradoria do Estado – Continuidade da parceria, visando à reversão de medidas 
judiciais liminares e à cobrança de inadimplentes, incluindo a produção de Notas Técnicas 
dimensionando situações de prejuízo ao Erário, e eleição de ações emblemáticas para atuação 
célere e preferencial junto ao Poder Judiciário, com resultados positivos. 
 
n) Guerra Fiscal – Foram desenvolvidas ações amplas para o combate a benefícios ilegítimos no 
ICMS concedidos por outros estados, incluindo as Operações Balança Interestadual e 
Tolerância Zero. 
 
o) Substituição Tributária – Aperfeiçoamento na legislação da Substituição Tributária, com 
revisão de margens e possibilidade de deslocamento do pólo passivo da substituição e 
fiscalização permanente de substitutos tributários do ICMS localizados em outras UFs. 
 
p) RECOPI Nacional – Início da implantação de um Sistema de Reconhecimento e Controle 
das Operações com Papel Imune – RECOPI, que teve início no estado de São Paulo. 
 
q) Novas Receitas - Estudos para a fiscalização de receitas de “royalties” do petróleo. 
 
r) Atualização no CADESP - Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de São Paulo – 
Houve a cassação de 60.627 Inscrições Estaduais por inatividade presumida, promovendo o 
saneamento deste cadastro. 
 
s) Implantação de nova política de atendimento ao público – Trata-se do novo modelo de 
gestão do atendimento ao usuário e de relacionamento com o público em geral. Tem como 
pilares as “centrais de multisserviços” e o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos por internet 
e por telefone. O sistema de gestão está sendo aperfeiçoado e o  monitoramento dos diversos 
canais de atendimento. Finalidade: permitir a permanente avaliação dos serviços e a tomada 
rápida de decisões. 
 
t) Estudos de Lotação Ideal de AFRs e TEFEs – Foi elaborado estudo de estimativa de um 
quadro ideal de Lotação, tanto para os AFRs quanto para os TEFEs, que poderá subsidiar a 
realização de futuros Concursos Públicos para o preenchimento das vagas. 
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u) Reuniões Gerenciais - Realização de seis reuniões bimestrais e a implantação de duas 
reuniões semestrais de Integração.  
 
v) Nota Fiscal Paulista – acompanhamento, auditoria e fiscalização. 
 
1.1.2 - Diretoria de Arrecadação – DA 
 
PPI/ICMS – Programa de Parcelamento Incentivado do ICMS - definição sobre repactuação 
dos débitos. 
 
ITCMD – Parcelamento - disponibilização na intranet (na página da Diretoria de Arrecadação – 
DA) de planilhas para cálculo do valor do parcelamento e geração de GARE das parcelas. 
 
Cobrança - Indicador calculado em modelo estatístico - reuniões com a SERASA para 
contratação de cálculo de indicador da probabilidade de recuperação de créditos, para apoiar o 
processo de recuperação de recebíveis. 
 
Estratégia Estruturada de Cobrança  

a) disponibilização de dados com as atividades executadas pelas UFC; 
b) análise preliminar das ações para implantação gradativa de metas/avaliação e de inclusão de 
“grupos” de débitos, com metas quantitativas de cobrança a partir de 2012. A partir de 2013 serão 
definidos e mensurados indicadores qualitativos de cobrança.  

 
Curso “Atualização de Procedimentos de Cobrança” - Planejamento, desenvolvimento e 
execução oferecida para fazendários que atuam na atividade de cobrança de débitos fiscais. 
 
Curso sobre IPVA – Capacitação dos novos Técnicos da Fazenda Estadual – TEFE – 
Realizado:  novembro de 2011. Organização: Escola Fazendária de São Paulo. FAZESP. 
 
PPD/IPVA - Programa de Parcelamento de Débitos de IPVA - Definição do sistema de 
restituição (aguardando implantação por parte da PRODESP).  
 
Gestão do contrato de prestação de serviço com a FIPE-Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Processo SF 13840-607037/2011)  para  elaboração da tabela de valores de 
mercado de veículos automotores terrestres. Finalidade: base de cálculo do IPVA, referente ao 
exercício 2012.  
 
Gestão do convênio - com a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT (Processo 
SF 13840-366274/2009).  Objeto:  emissão e remessa postal, a contribuintes e segurados, de 
documento (“Aviso de Vencimento”). Para 2012 foram emitidos: 
 

2ª quinzena de dezembro de 2011: 14,5 milhões de avisos de vencimento. 

 
Maiores devedores de IPVA - em outubro, a Assistência Fiscal do IPVA efetuou cobrança junto 
aos 50 maiores devedores do imposto, informando-os sobre os respectivos débitos notificados 
e não inscritos na dívida ativa e a forma de liquidá-los.  
 

Resultado: redução de 22.155 débitos. Receita recuperada: R$ 18,0 milhões. 

 
Esforço de cobrança - 50 maiores devedores - nov/dez 2011 

Posição  Número de Débitos – unidades Saldo Atualizado – R$ 
Final de out/2011 (a) 356.214 302.198.266,91 
Final de dez/2011 (b) 334.059 284.174.166,95 

Resultado (a - b) 22.155 18.024.099,96 

 
MFDETRAN – Manual - foi elaborado para orientar os usuários do sistema MFDETRAN a 
interpretar as informações das principais telas. 
 



 
 
  

201

Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal – “Nota Fiscal Paulista” (Lei estadual nº 12.685, de 
28 de agosto de 2007) -  
 

a) gestão de contrato entre a SEFAZ/SP e o Banco do Brasil (Processo SF 13840-548475-2009) de 
prestação de serviços referentes ao repasse dos créditos aos favorecidos;  
b) homologação do cálculo dos créditos e do Índice Médio de Crédito – IMC e a concessão desses 
créditos, - informação ao Departamento de Orçamentos e Finanças - DOF, dos valores dos créditos 
utilizados pelos beneficiados do programa para redução do valor do débito do IPVA, para composição 
dos demonstrativos. 

 
Projeto “Ambiente de Pagamentos” - Contribuição na elaboração dos casos de uso, avaliação 
dos protótipos e realização de testes.  
 

Objetivo: desenvolver ambiente de pagamentos para gerenciar a arrecadação de impostos, taxas e 
contribuições do Estado de São Paulo. Forma de Atuação: em tempo real, via internet banking, rede 
bancária ou terminais de autoatendimento. Implantação: 1ª etapa setembro de 2011. Finalidade: - 
recolhimento de emolumentos da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). - adoção do novo 
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (Dare-SP). 

 
Projeto “Sistema de Controle de Taxas e Demais Receitas” – Objetivo: consulta e validação de 
recolhimentos de taxas e demais receitas do Estado, impedindo a reutilização e falsificação de 
documentos de arrecadação. Implantado em set/2011 com a Jucesp. 
 
RENAINF - Registro Nacional de Infrações de Trânsito - Sistema registra as infrações à 
legislação de trânsito cometidas em unidade federada diversa daquela onde o veículo estiver 
registrado e licenciado. Permite o registro das infrações impostas pela PRF-Polícia Rodoviária 
Federal e pelo DNIT-Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, independente 
da vinculação de registro do veículo. 
 
Em 2011 foi implantada a Fase III do RENAINF, que possibilita a cobrança e o pagamento das 
multas próprias do DETRAN e órgãos autuadores conveniados relativas a infrações cometidas 
no território paulista, por veículos registrados em outras Unidades da Federação.   
 

Realização: - Notificações de Penalidades com as correspondentes MILTs para cobrança das multas 
começaram a ser enviadas em 16/11/2011. – SEFAZ, em dezembro/2011, autorizou a rede prestadora 
de serviços de arrecadação e demais receitas a receber as MILTs encaminhadas às outras unidades da 
federação. 

 
Securitização dos créditos tributários (Lei º 13.723 de 29/09/2009 e Decreto 55.534 de 
04/03/2010)  

a) fornecimento de subsídios para normatização da transferência de créditos financeiros para a SPE - 
Sociedade de Propósito Específico conforme o artigo 8º da Lei nº. 13.723 de 29/09/2009;    
b) alteração do Boletim Financeiro do agente centralizador Banco do Brasil para prever a repartição das 
receitas cedidas entre CPSEC - Companhia Paulista de Securitização e Estado;   
c) definição da nova transação de repasse financeiro dos bancos relativas aos créditos securitizados. 

 

Projeto SIGEC - Sistema Integrado de Gestão de Créditos  

Objetivo: - melhorar o controle e o desempenho dos processos relacionados aos créditos. Benefício: 
todas transações residirão em um único repositório. - ciclo de vida dos créditos passará a ser 
acompanhado, desde o seu nascimento até a sua extinção, por controle de estados. Atuação: 
fornecimento de subsídios de negócio para o desenvolvimento, implantação e funcionamento do 
projeto. Situação: Implantada a 1ª fase para fazendários em dezembro/2011. 

 
Projeto “Conta Fiscal do AIIM”  

Objetivo: - administrar o crédito tributário decorrente de Autos de Infração e Imposição de Multa, desde 
a lavratura até a sua liquidação, parcelamento ou inscrição na dívida ativa, eliminando trabalhos 
manuais. Atuação: fornecimento de subsídios de negócio para o desenvolvimento, implantação e 
funcionamento do projeto. Situação: Implantada a 1ª fase para fazendários em dezembro/2011. 
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Dívida Ativa - Destaque em 2011: redução dos estoques de processos aguardando inscrição 
de tributos em dívida ativa e a inclusão (alimentação) no sistema da PGE dos valores relativos 
à reposição de vencimentos inscritos, conforme a tabela a seguir. 
 

Estoque de processos 31/12/2010 30/11/2011 
- Inscrição de tributos na dívida ativa 7.698 1.238 
- Reposição de vencimentos inscritos (legado) para inclusão na PGE 2.894 22 

 
Sistema ONLINE - com a PRODESP e o DETRAN iniciou a implantação da Tabela “C” – 
Serviços de Trânsito, no sistema Online. Benefício: taxas referentes à prestação de serviços 
pelo DETRAN poderão ser recolhidas em tempo real por meio do sistema Online.  
 
Sistema ONLINE – 2ª Via de CRLV pelos Correios -  consiste na emissão da 2ª via do 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos pelo DETRAN.  
 

 

Benefício: - emissão e remessa do documento via Correios na residência do contribuinte.  
Realização: - discussão das regras com os bancos/FEBRABAN, - definição do modelo de implantação. 
Implantação, prevista: 1º trimestre de 2012. 
 

 
 
1.1.3 - Tribunal de Impostos e Taxas – TIT 
 

 

a) Disponibilização de decisões, na íntegra, das Delegacias de Julgamento, das Câmaras Julgadoras e 
da Câmara Superior proferidas em 2011 na página do Contencioso Administrativo na internet e intranet. 
 
b) Concepção, construção e desenvolvimento do Processo Administrativo Tributário Eletrônico (e-pat). 
 

Parceria: setores de tecnologia da SEFAZ. Realização: implantação do julgamento eletrônico da 
defesa (1ª instância). 

 
c) Definição dos requisitos dos módulos do Processo Administrativo Tributário Eletrônico (e-pat): 
Relatório e Voto; Agendamento da Pauta e Voto Eletrônico.  
 
d) Implantação do Diário Eletrônico, em substituição ao Diário Oficial para as intimações realizadas pelo 
TIT e pelas DTJs. 
 
e) Atualização e manutenção do sistema TIT 2000.  
 
f) Convênio com a OAB para troca de Banco de Dados.  
 
g) Confecção e publicação da consolidação da Legislação do Processo Contencioso Administrativo. 
 
h) Confecção e publicação do Ementário TIT 2006/2007, contendo decisões na íntegra do período de 
2006/2007.  
 
i) Processo de seleção de Juízes do Tribunal de Impostos e Taxas para o biênio 2012/2013.  
 
j) Elaboração e aprimoramento de relatórios gerenciais de administração e controle sobre o 
desempenho do Tribunal. 
 
k) Tabela de produtividade do TIT – Processos Julgados 
 

 
 

Variação 2010/2011 
Tipo de recurso 2010 2011 

Quantidade % 
Recurso Ordinário 6.202 4.515 -1.687 -27,2 
Recurso Especial 1.687 2.091 404 23,94 
Total 7.889 6.606 -1.283 -16,26 
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1.1.4 - Consultoria Tributária – CT 
 
Atividades Quantidade 

Consultas respondidas 991 

Informações, manifestações em processos diversos 216 

Orientações em mensagens eletrônicas 5.993 

Elaboração, com exclusividade ou em colaboração com outros órgãos de minutas de 
decretos e anteprojetos de leis, incluídos os textos e exposição de motivos  

81 

Elaboração, com exclusividade ou em colaboração com outros órgãos de minutas de 
atos infra-regulamentares, tais como: Resoluções SF 

15 

Decisões Normativas - publicadas 1 

Portarias CAT - minutas 117 

Comunicados CAT - publicados 15 

Participação efetiva e acompanhamento junto à COTEPE, ao CONFAZ e ao Comitê 
Gestor do Simples Nacional – Convênios firmados (148) – Protocolos (48) 

196 

- Manutenção do módulo - Legislação Tributária nos sites da SEFAZ (Intranet e Internet). 
 
Os principais destaques em 2011 foram:  
 

Convênios: 148 firmados: 
- Isenção: - importações da CPTM; - equipamentos de energia eólica; -  obras em estádios para a Copa 
do Mundo. 
- Substituição tributária: - distribuidores de energia elétrica em operações contratadas por consumidores 
livres. 
- Isenção do ICMS: operações com fármacos e medicamentos destinados a órgãos da Administração 
Pública. 
Protocolos: 48 
- Atos firmados com Estados diversos, sobretudo em relação à instituição de regimes de substituição 
tributária, para diversos setores. 
- Medidas clássicas de administração tributária. 
Decretos: 
- Alteração do critério de apuração do imposto pelas distribuidoras de energia elétrica, em trabalho 
desenvolvido com os agentes do setor.  
- Estabelecimento de Regime Especial para atribuição da condição de substituto tributário às empresas 
varejistas que realizem operações com mercadorias por meio de centros de distribuição localizados 
neste Estado.  
- Implantação do Projeto e-Credito Rural – gerenciamento eletrônico dos créditos dos produtores rurais. 
- Compatibilização das regras do ITCMD às alterações da legislação federal para situações em que as 
transmissões de propriedade corram pela via administrativa. 
- Estabelecimento de sistema informatizado de fiscalização de cartórios. 
Resoluções SF: 
- Criação do Diário Eletrônico da Secretaria da Fazenda para publicação de atos administrativos e 
comunicações em geral. 
Portaria CAT:  
- Energia elétrica – estabelecimento de procedimentos para cumprimento de decisões judiciais que 
versem sobre a tributação. 
- Comércio eletrônico – estabelecimento de obrigações acessórias. 
- Crédito acumulado – alterações na apropriação e utilização de crédito acumulado do ICMS. 
- Domicílio Eletrônico do Contribuinte – enquadramento dos contribuintes nesta nova modalidade de 
comunicação oficial. 
- Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (Dare) – início de operação do Ambiente de 
Pagamentos dos serviços prestados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo – Jucesp. 

 
1.1.5 - Diretoria de Informações – DI 
 
Ambiente de Pagamentos –  

Realização: - Implantação de sistema para operacionalizar a nova sistemática de arrecadação de 
tributos e demais receitas públicas estaduais através da DARE-SP.  - Integração inicial da Junta 
Comercial para arrecadação de emolumentos da Junta Comercial. 
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Sistema de Taxas –  
Objetivo: controlar eletronicamente a prestação dos serviços dependentes do pagamento de taxas, 
custas e multas.  
Benefício: - Fornece aos Órgãos Prestadores de Serviços funcionalidades para consulta e confirmação 
da utilização dos documentos de arrecadação na prestação dos seus serviços. - Informações gerenciais 
e de auditoria sobre tais pagamentos. 

 
SIGEC – Sistema Integrado de Gestão de Créditos - Em 2011, o sistema foi disponibilizado 
para usuários fazendários, integrado à Conta Fiscal do AIIM. 
 

Realização: - Implantação da primeira fase do sistema. 
Benefício: - Integração e centralização de todas as contas fiscais dos créditos do Estado (tributários e 
não tributários)  possibilitando o serviço de ajuste e transferência entre contas. 

 
Conta Fiscal do AIIM (Auto de Infração e Imposição de Multa) - Em 2011, o sistema foi 
disponibilizado para usuários fazendários integrado ao SIGEC. 
 

Realização: - Implantação do sistema que permite à Sefaz administrar o crédito tributário decorrente de 
autos de infração e imposição de multa. 
 Procedimento: - Da  lavratura até sua liquidação, parcelamento ou inscrição na dívida ativa. 
 Benefício: - Possibilita ao contribuinte acompanhar seus débitos decorrentes de autos de infração. 

 
PEC – Prontuário Eletrônico do Contribuinte –  

Objetivo: - Aumentar a eficiência e promover maior agilidade nas consultas efetuadas pelos servidores 
fazendários às informações dos contribuintes. 
Realização: - Implantação do sistema.  
Benefício: - Tornar disponível ao usuário à consulta unificada das principais informações relacionadas a 
um determinado contribuinte. 

 
Sefaz Virtual – Módulo CT-e -   

Realização: - Implantação de sistema em colaboração com Secretarias de Fazenda de outros Estados. 
Benefício: - Permite o recebimento centralizado de declarações de conhecimento de transporte 
eletrônico, utilizando a infraestrutura da Sefaz-SP, e a redistribuição destes arquivos para seus 
respectivos Estados. 

 
Siscom – Sistema de Informação do Comércio Eletrônico -  

Realização: - Implantação da primeira fase do sistema.  
Benefício: - aos prestadores de serviços de TI pré-validar e transmitir arquivos digitais de controle das 
operações de comércio eletrônico. - ao fisco a verificação da situação cadastral dos operadores de 
comércio eletrônico, e cruzamento com informações fiscais para verificar a efetividade fiscal de 
recolhimento dos tributos. 

 
e-CredRural – Sistema de Gerenciamento de Crédito Acumulado de Produtor Rural – 

Realização: - Implantação  do sistema.  
Benefício: -  Permite a digitação, validação e transmissão mensal de arquivos digitais contendo todas 
as movimentações dos contribuintes produtores rurais e o gerenciamento dos créditos gerados.  - 
Permite maior agilidade na análise de solicitação de créditos, transferências de créditos, devoluções de 
créditos transferidos, dedução de imposto a pagar, liquidação de débitos e incorporações. 

 
RENAINF - Registro Nacional de Infrações de Trânsito - Sistema  

Realização: Em 2011 foram implantadas as melhorias relativas à terceira etapa do projeto para 
viabilizar o procedimento de cobrança e pagamento de multas do DETRAN-SP e outros órgãos 
autuadores conveniados relativas a infrações de trânsito cometidas no território paulista por veículos 
registrados em outras Unidades Federadas. 
Benefício: - Registra as infrações à legislação de trânsito cometidas em unidade federada diversa 
daquela onde o veículo estiver registrado e licenciado. - Permite o registro das infrações impostas pela 
PRF-Polícia Rodoviária Federal e pelo DNIT-Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, 
independente da vinculação de registro do veículo. 

 
AIDF – Sistema de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais - Atualização tecnológica 
do sistema existente, para melhor adequação a atual infraestrutura da Sefaz. 
 
Recopi Paulista – Sistema de Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune –  

Realização: - Integração com outros sistemas tributários e criação de relatórios gerenciais. 
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Consulta Restrita Sintegra - Atualização tecnológica do sistema. 
Benefício: - Disponibiliza a consulta cadastral de contribuintes paulistas por outras Unidades 
Federadas, em função da reciprocidade entre os fiscos estaduais. 

 
eCredAc  - Sistema de Gestão do Crédito Acumulado - Em 2011, ocorreu a atualização do 
programa validador do arquivo transmitido pelo contribuinte.  
 

Realização: - Implantação de melhorias nas funcionalidades do sistema, permitindo:  
- Integração com o CADESP. - Transmissão, processamento e geração de relatórios do arquivo 
simplificado (sem pontos intermediários da cadeia produtiva).  - Automatização das transferências 
envolvendo contas correntes das montadoras automobilísticas. 

 

 
DEC – Domicílio Eletrônico do Contribuinte - Suporte ao processo de massificação a partir do 
credenciamento de ofício de 300.000 contribuintes pela DEAT. O sistema foi integrado com o 
e-PAT (Processo Administrativo Tributário Eletrônico).  
 

Resultado: Envio de notificações sobre o andamento dos processos no contencioso aos contribuintes. 
 
Sistema de Declaração de GIA – Guia de Informações de Arrecadação –  

Realização: - Atualização da tecnologia do sistema existente. - Adequação do sistema a nova 
legislação de substituição tributária. – Permissão a ocorrência de até cinco datas de vencimento por 
referência. 

 
Sistematização da inscrição dos débitos do IPVA na Dívida Ativa e no Cadin – 

Realização: - Trabalho conjunto com a PGE – Procuradoria Geral do Estado para a inscrição 
automática dos contribuintes do IPVA. 

 
Aperfeiçoamento do processo de cassação por inatividade presumida no CADESP –  

Benefício: - Possibilita o cancelamento da suspensão caso o contribuinte cumpra as obrigações 
acessórias pendentes no prazo determinado. 

 
Sistema de Parcelamento do ICMS - Disponibilização no Posto Fiscal Eletrônico de 
funcionalidades relativas ao parcelamento de ICMS de contribuintes sem Inscrição Estadual. 
Foram disponibilizadas funcionalidades como:  
 

- Obrigatoriedade da verificação cadastral para concessão de parcelamento.  
- Possibilidade de pagamento em conta corrente de débitos parcelados não inscritos.  
- Repactuação eletrônica de parcelas de débitos não inscritos na dívida ativa. 

 
1.1.6 - Diretoria da Representação Fiscal – DRF 
 
a) DRF em 1ª instância: 

Produtividade do Exercício 
DRF em 

1ª 
instância 

Recurso 
Voluntário 

Recurso 
Ordinário 

Recurso 
de Ofício 

/TIT 

Recurso 
de Ofício 

/DTJ 

Defesa/ 
Sem 

Defesa 

Recurso 
Especial 

Retificação 
de Julgado 

Outras 
saídas 

Total 

SP 680 396 137 259 0 175 6 427 2.080
Campinas 393 888 187 84 0 0 1 23 1.576
Bauru 285 782 119 41 0 0 0 49 1.276
Total  1.358 2.066 443 384 0 175 7 499 4.932

b) DRF em 2ª instância: 

DRF em 2ª 
instância 

Produtividade do Exercício 

Recurso 
Especial 

 

Retificação de 
Julgado 

 

Reforma de 
Julgado 

 

Outros 
despachos 

 

Encaminhamentos à origem 
(sem interposição recursal) 

 

Total 
 

1ª DRF 
 
 
 610 47 38 536 1.231 2.462 

2ª DRF Contra-razões em Recurso Ordinário e em Recurso Especial 4.549 
Total 7.011 

c) Estoque inicial na DRF em 2011 foi de 921 processos. Estoque final registrou 442 processos. 
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1.1.7 - Corregedoria da Fiscalização Tributária – CORCAT 
 
Procedimentos Instaurados 

Processos Apuração Preliminar 
Por Indisciplina Por Faltas Graves 

Totais 

P FA P FA P FA P FA 

 
12 

 
15 

 
04 

 
04 

 
01 

 
01 

 
17 

 
20 

P = Procedimento; FA = Funcionário Averiguado 
 
Procedimentos Concluídos 

Apuração Preliminar Processos 
Por Indisciplina Por Faltas Graves Arquivados Instaurado 

Processo Absolvidos Repreendidos 
ou Suspensos 

Absolvidos Demitidos 

Totais 

P F P F P F P F P F P F P F 
08 10 04 04 02 02 01 01 06 08 0 0 21 25 

P= procedimentos; F=Funcionários 
 
 
1.2 - Coordenação da Administração Financeira - CAF  
 
Em 2011 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. Os seguintes serviços estão 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 movimentação de 
cerca de 1,4 milhão de documentos/ano. Disponibiliza consulta 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. 
 
- Sistema de Acompanhamento de Quotas: Valores das quotas inicial, atual, disponível, reservada, 
empenhada, empenhadas a liquidar, total a liquidar, liquidada, BEC e bloqueada. 
 
- Sistema de Controle de Aplicações, Resgates e Apuração de Rendimentos das Entidades: Possibilita o 
cálculo e apropriação de saldos e rendimentos referentes às aplicações financeiras dos órgãos e entidades 
do Estado no Fundo de Investimento do Tesouro, cujos extratos são disponibilizados aos respectivos 
gestores financeiros para consulta. 
 
- Agenda da Dívida Contratual: Divulgam aos órgãos e entidades do Estado, pela Internet, as datas de 
pagamentos de suas dívidas públicas contratuais, detalhando credor, tipo de operação, entidade, 
vencimento final, valores do principal, juros e encargos previstos. 
 
- Sistema de Concessionários Públicos: Disponibilizado aos órgãos e entidades estaduais para validação, 
pagamento e quitação eletrônica de faturas de concessionárias de serviços públicos (energia elétrica, água e 
esgoto). 
 
- Sistema de Controle de Repasse de Multas Conveniadas - Municípios: Controla o repasse de multas por 
infração de trânsito, arrecadadas pelo Estado, aos municípios conveniados. 
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- Sistema de Transferências Voluntárias  
Definição: - É a entrega de recursos a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou 
assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional ou legal.   
Finalidade: - Realizar obras e/ou serviços de interesse comum. 
- Procedimento:  - Atualização do sistema é feita diariamente, com dados extraídos do SIAFEM/SP, a 
partir de julho 2007.  
Benefício: - Disponibiliza as informações de transferências de recursos financeiros repassados pelo 
Estado aos Municípios e Entidades, em decorrência da celebração de convênios ou outros instrumentos 
similares. 
Convênios em andamento: 11.885. 

 
- CADIN - Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais: Registra os 
créditos do Estado e seus respectivos devedores, impedindo-os de serem  contratado, receberem recursos e 
terem liberados os créditos oriundos da Nota Fiscal Paulista, até a sua regularização. Trata-se de ferramenta 
de recuperação de créditos. 
 

 Ingresso de R$ 2,4 bilhões aos cofres públicos desde a sua implantação. 
 
- Sistema de Regularidade Previdenciária e Fiscal: Sistema de gerenciamento e monitoramento da 
regularidade  fiscal e previdenciária dos órgãos e entidades estaduais perante a União. Este sistema captura 
informações de pendências apontadas nos sites da Receita Federal do Brasil e do CAUC – Cadastro Único 
de Convênio da Secretaria do Tesouro Nacional, e envia, automaticamente, mensagens aos órgãos e 
entidades inadimplentes para providências de regularização. Todas as ações e providências adotadas são 
registradas no sistema, permitindo uma gestão efetiva e eficiente dos gestores estaduais, resultando em 
redução significativa do tempo para regularização. Antes da implantação do sistema levava-se até 15 dias 
para a identificação da origem do registro nos cadastros do Governo Federal. 

 
Serviço da Dívida 
 
O dispêndio do Tesouro Estadual no exercício de 2011, com pagamento do serviço da dívida, 
totalizaram R$ 11,3 bilhões. Desse total, R$ 11,2 bilhões, equivalentes a 99,4% do total, 
correspondem à liquidação da dívida fundada decorrente de operações de crédito contraídas no 
mercado interno, no montante de R$ 10,9 bilhões, e de operações contratadas no mercado 
externo, no montante de R$ 0,3 bilhão. Os demais compromissos, equivalentes a R$ 0,06 bilhão 
(0,6% do total), referem-se a repactuações de compromissos junto às entidades estaduais e a 
acordos de parcelamentos de contribuições sociais junto à União. 
 
Estoque da Dívida 
 
A dívida contratual do Estado apresentou ao final do exercício de 2011 um estoque de R$ 193,5 
bilhões. A administração direta detém um saldo de R$ 180,1 bilhões (93,1%), destacando-se o 
contrato de refinanciamento da dívida interna nos moldes da Lei 9496/97, com um saldo de R$ 
171,4 bilhões (88,6% do total), cujos encargos contratuais são de 6,0% a.a., acrescidos da 
variação monetária pelo IGP-DI/FGV. O estoque total da dívida suportada com recursos do 
Tesouro é de R$ 180,7 bilhões e R$ 12,8 bilhões referem-se ao saldo das dívidas das empresas 
não dependentes.  
 
2- Departamento de Informações e Planejamento Financeiro – DIPLAF 

 
O DIPLAF tem as seguintes atribuições: 
 Acompanhar e analisar a arrecadação em relação à previsão das receitas dos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta do Estado: receitas do Tesouro, das transferências federais constitucionais e 
voluntárias, além das receitas de 81 Fundos Especiais de Despesa, 23 Fundos de Investimentos e 
Financiamentos, 26 Autarquias, 16 Fundações e 5 Empresas Dependentes. 
 É responsável pela previsão da receita da Proposta da Lei Orçamentária Anual do Estado e pelo 
desdobramento das receitas em metas bimestrais de arrecadação, assim como pelas projeções que 
compõem os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. 
 Manifestar-se sobre os pedidos de alteração de receitas vinculadas e próprias, por excesso de 
arrecadação e por criação de itens não contemplados no orçamento.  
 Providenciar o retorno do diferimento das receitas vinculadas e próprias, a pedido dos órgãos e 
entidades da administração direta e indireta do Estado, conforme sua capacidade financeira.  
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 Elaborar pareceres técnicos sobre dispositivo financeiro das proposições que tramitam no Legislativo 
(projetos de lei), para a Assessoria Técnica Legislativa. 
 Alimentar e fazer a manutenção do Cadastro de Unidades Administrativas – UA´s (Cadastro da 
Estrutura Organizacional do Estado), com o objetivo de reunir e classificar as unidades estaduais conforme 
sua estrutura, localização (município e região administrativa), tipo (escola, centro de saúde, delegacia de 
polícia etc.), entre outros dados. Informações disponibilizadas para consulta pela Internet. 
 Dar apoio técnico de informática aos Departamentos da Coordenação da Administração Financeira - 
CAF, atuando como representante da Coordenação junto ao Departamento de Tecnologia da Informação – 
DTI da Secretaria da Fazenda.  

 
Sistemas Informatizados de responsabilidade do DIPLAF: 

Sistema Integrado da Receita – SIR: Disponível na Internet que permite às próprias Unidades 
Gestoras elaborarem a previsão para o exercício seguinte das receitas dos Fundos Especiais de 
Despesa, Autarquias, Fundações e Empresas Dependentes. Durante a execução orçamentária 
permite que formulem os pedidos de alteração orçamentária das receitas, subsidiando a solicitação de 
créditos suplementares por excesso de arrecadação. 
Encontra-se em desenvolvimento a integração deste sistema com o SAO – Sistema de Alterações 
Orçamentárias da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. 
Sistema de Acompanhamento da Receita – SAR: - Atualiza e acompanha a arrecadação das receitas 
estaduais, com dados extraídos do SIAFEM e das previsões efetuadas e alimentadas pelas unidades 
gestoras no sistema SIR. As projeções da arrecadação das receitas durante a execução e da proposta 
orçamentária, são elaboradas utilizando-se das informações geradas por este sistema. 
Encontra-se em desenvolvimento, a Integração do sistema SAR ao SIR, com implementação de novas 
funcionalidades para controle, projeção de cenários e relatórios. Este sistema deve migrar para versão 
web, em substituição à versão atual cliente-servidor. 

 
3 - Departamento de Despesa de Pessoal do Estado – DDPE 
 
O DDPE tem a responsabilidade de preparar e controlar a folha de pagamento do funcionalismo 
público estadual, que totaliza na Administração Direta - Poder Executivo, exceto Polícia Militar.  
 

Folha de pagamento: 498 mil servidores ativos, aqueles que percebem pensão alimentícia, Revolução 1932 
e inativos de empresas. Valor da folha: R$ 1,1 bilhão/mês. 

 
A folha de pagamento de inativos, que envolve cerca de 190 mil aposentados, que vinha sendo 
processada pelo DDPE, foi transferida para a São Paulo Previdência – SPPREV a partir do 
mês de referência maio/2011. 
  
Folha de pagamento - Na Administração Direta - Poder Executivo foi processada em 2011, 12 
(doze) folhas normais de pagamento e mais 52 (cinquenta e duas) chamadas suplementares, 
referentes ao 13º salário, férias, reajustes e acertos de pagamento ao funcionalismo público em 
geral, além da geração de RAIS, DIRF, Comprovante de Rendimentos para fins de Imposto de 
Renda e CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 
 
Recadastramento - beneficiário de pensão especial e de complementação de aposentadoria 
instituído pelo Decreto nº 42.610/97, é coordenado pelo DDPE, na conformidade do Decreto nº 
55.089/09.  
 

Beneficiários: 60 mil no ano 2011. Situações de ausência de recadastramento:  pagamento do benefício 
fica suspenso até a sua regularização. 

 
Cruzamento do Sistema de Pessoal do Estado – SDPE com o Sistema de Óbitos – SISOBI - 
disponibilizado pela Previdência Social, apresentou o seguinte resultado:  
 

Cruzamento de dados em 2011:  3.381 servidores aposentados e pensionistas falecidos. 
Resultado: economia de cerca de R$ 6,5 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.  
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Fiscalização da folha - Divisões Seccionais de Despesa realizaram em 2011, 278 fiscalizações, 
apurando-se 555 situações irregulares que vieram a produzir efeitos financeiros na folha de 
pagamento dos servidores públicos. As irregularidades detectadas foram comunicadas às 
instâncias competentes, para regularização quanto aos procedimentos utilizados.  
 

Resultado: retorno financeiro de R$ 436.560,82. 
 
Autarquias do Estado - controle da folha de pagamento envolve a definição e fornecimento de 
critérios de cálculos da folha, 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. 
 

Folha das Autarquias: cerca de 36 (trinta e cinco) mil servidores ativos e inativos. 
 
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 a 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. Em 2011 
foram habilitadas 4 novas entidades.  
 

Situação atual: 199 entidades autorizadas a fazer consignação em folha de pagamento. 
 
Informações ao Poder Judiciário - A Divisão de Informações ao Poder Judiciário - DIJ fornece 
subsídios à Procuradoria Judicial na defesa da Fazenda do Estado e 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. 
 

Em 2011:  8.389 processos judiciais, envolvendo 100.899 autores. 
 
Fale Conosco – Correio Eletrônico - presta informações e sana dúvidas inerentes sobre: 
 

Pagamento dos servidores ativos e aposentados, recadastramento de ativos e complementados, 
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: 13.658 usuários em 2011. Em 2010 foram atendidos 14.963 usuários. 
 
SIGEPE – Sistema de Informações Gerenciais de Pessoal - Permite extrair informações gerenciais 
e detalhadas da folha de pagamento, abrangendo a administração direta (Secretarias e Polícia 
Militar). 
 
Sistema de Gestão Unificada e Integrada de Administração de Recursos Humanos e de Folha de 
Pagamento - Gestão Integrada RH-Folh@ - Substituição aos Sistemas de Recursos Humanos 
implantados em alguns órgãos e aos atuais Sistemas de Folhas de Pagamento. 
 
 Benefícios:  

- Unificação das bases de dados existentes; 
- Obtenção de informações relativas à força de trabalho do Estado como ferramenta para definição de 
ações da área de recursos humanos; 
- Agilidade na concessão de vantagens e benefícios; 
- Controle do processo de forma centralizada e a operacionalização de forma descentralizada; 
- Unificação das folhas de pagamento da administração direta e autarquias; 
- Automatização dos processos de cálculos retroativos. 

 
A implantação do RH-Folh@ é de responsabilidade das Secretarias de Gestão Pública e da 
Fazenda. 
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Atividades desenvolvidas em 2011  
 

- Levantamento, parametrização e implementação das regras e critérios; 
- Migração de dados dos sistemas legados (migrar, testar, corrigir inconsistências); 
- Customização do sistema com processos de recursos humanos e de folha de pagamento; 
- Integração dos sistemas ao RH-Folh@ (levantamento dos sistemas a ser integrado e implementar); 
- Desenvolvimento dos fluxos de trabalho (workfow) relacionados aos processos judiciais. 

 
4 - Contadoria Geral do Estado - CGE 

 
Cabe à CGE: 
 

 

- Elaborar o Balanço Geral do Estado, acompanhado de Notas e Quadros Explicativo, com os 
resultados alcançados pelo Governo do Estado. 
 

- Operacionalizar do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – 
SIAFEM/SP: sistema informatizado de registro, controle e contabilização da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial de todos os órgãos da Administração Direta, inclusive Outros Poderes, 
Autarquias, Universidades, Fundações e Empresas Dependentes. 
 

- Verificar a legalidade e regularidade dos atos e fatos contábeis, zelar pelo exato cumprimento das 
disposições legais, além de expedir normas e procedimentos contábeis do SIAFEM/SP, inclusive o 
Plano de Contas Único e a tabela de eventos contábeis. 
 

- Fornecer orientação técnica aos gestores dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta 
do Estado, por meio de produção de manuais, cursos de capacitação de usuários do SIAFEM/SP e 
SIGEO e apoio na solução de questões contábeis.  
 

- Elaborar e publicar os relatórios e demonstrativos relacionados à prestação de contas. Destacaram- 
se os seguintes:  
 

- 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, por meio do sistema SISTN da Caixa 
Econômica Federal. 
- Relatórios trimestrais - encaminhados ao Tribunal de Contas para fins de fiscalização e 
acompanhamento das contas anuais e de gestão (balancetes, demonstrativos de receitas, 
operações de crédito, precatórios, serviço da dívida, investimentos e inversões, aplicação do 
Fundeb, pessoal, entre outros). 
- Demonstrativo da Situação Econômico-Financeira do Estado - referente ao primeiro semestre do 
exercício em curso, para a mensagem da proposta orçamentária. 
- Demonstrativos da Aplicação de Recursos - na Educação e Saúde. 

 
- Disponibilizar as informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, atualizadas 
diariamente na página Prestando Contas do site da Secretaria da Fazenda, em cumprimento às 
disposições da Lei Complementar Federal nº 131, de 27 de maio de 2009, que trata da Transparência 
Fiscal. 
 

- Prestando Contas: são carregados diariamente 26 mil documentos do SIAFEM/SP. 
- Informação pública: dados de receita das unidades gestoras do Estado e de realização das 
despesas em todas as suas fases (empenho, liquidação e pagamento), discriminadas por número de 
processo, tipo de gasto, credor, fonte de recursos, procedimento licitatório e classificação funcional e 
programática, de cada uma das unidades gestoras estaduais. 
- Índice de Transparência: São Paulo obteve o 1 lugar entre os Estados. Avaliação efetuada em 
2010 pela ONG Contas Abertas.  

 
Sistemas Informatizados e Disponibilizados na Internet: 

 
- Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM: 
Originário do SIAFI foi implantado no Estado de São Paulo em 1996, envolvendo toda a 
administração (Secretarias, Outros Poderes, Autarquias, Universidades, Fundações e 
Empresas Dependentes). Objetivo: 1) dotar a administração pública de um instrumento de 
gestão, dando maior transparência aos gastos públicos; 2) otimizar a utilização dos recursos 
financeiros e ampliar o controle de execução orçamentária, patrimonial e contábil. 
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- Possui atualmente 2.289 unidades gestoras ativas e 12.823 usuários habilitados no SIAFEM/SP e 
8.518 usuários no COMUNICA. 
- Consolida o processamento das contas de execução orçamentária do Estado de São Paulo, do qual 
são extraídos os dados para os relatórios de prestação de contas. 

Objetivo: atender disposições da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal, do Tribunal de 
Contas, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.  

SIAFEM.NET permite o acesso do sistema por internet. Na versão NET foi desenvolvido um ambiente 
gráfico, com várias tabelas auxiliares, possibilitando o reaproveitamento de informações cadastradas. 

Benefícios: evitar a redigitação dos dados de grande parte dos documentos, propiciando ganhos de 
produtividade com a agilização de procedimentos e minimização de erros de digitação; eliminar a 
manutenção de programas emuladores de terminal nas cerca de 5 mil estações de trabalho que 
acessam o sistema.  

 
- SIAFÁCIL: Emulador instalado na estação de trabalho do usuário, servindo como facilitador 
de entrada de dados no SIAFEM, sendo utilizado para processar lotes de documentos de forma 
automática ou manual.  
 
- Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária – SIGEO: Datawarehouse da 
execução orçamentária, contábil e financeira do Estado, que acessa diariamente a base de 
dados do SIAFEM e SIAFISICO, desde 1996. Permite a emissão de relatórios, consultas e 
gráficos, de acordo com a necessidade dos usuários à obtenção de informações para 
planejamento, monitoramento dos gastos e tomada de decisões. O SIGEO está implantado em 
todos os órgãos do Estado inclusive nos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público. 
 

SIGEO.NET: Permite duas formas de acesso pela internet: 1) elaboração de pesquisas livres; 2) 
consultas pré-definidas. As informações podem ser exportadas para formatos Excel, HTML, XML, TXT, 
ou impressas no formato PDF, com inúmeras opções de configuração de layout.     

 
- NAVEGA: Sistema de segurança, responsável pela administração e controle de acesso aos 
sistemas SIAFEM/SP, SIAFÍSICO e COMUNICA. Objetivo: fornecer de forma padronizada os 
menus que conduzirão os usuários às transações escolhidas de acordo com nível e perfil 
atribuídos a cada um. O NAVEGA permite: 
 

- Efetivo controle, gerenciamento e manutenção dos cadastros (credores, senha dos usuários, órgãos e 
unidades, bancos), das transações e perfis. - Monitoramento do sistema interno de mensagens do 
SIAFEM/SIAFÍSICO de toda a administração direta e indireta.  

 
Projetos em Desenvolvimento: 

 
- Sistema de Custos dos Serviços Públicos: Em desenvolvimento, sistema de custos dos 
serviços públicos. Cooperação técnica:  Fundo Monetário Internacional – FMI. Consultoria: 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE. Apoio financeiro:  BID, no âmbito do 
Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos – PROFISCO.  
 

Objetivos: Melhorar a governança das finanças públicas, por meio do aperfeiçoamento na definição dos 
programas de governo e indicadores de desempenho; incorporar o elemento custo como parte da 
eficiência do planejamento de médio prazo e contribuir para maior qualidade na formulação dos 
programas.  
Atividades desenvolvidas em 2011: Foram elaboradas cinco notas técnicas abordando questões 
conceituais (natureza dos serviços públicos, conceitos de custos, SIAFEM e sistemas de informação, 
modelo conceitual e guia para estudo de caso). Realizado extenso trabalho de campo junto às quatro 
entidades piloto do projeto: Fundação CASA e Secretarias da Administração Penitenciária, Educação e 
Saúde. Esses documentos são base para a modelagem do sistema de custos, com total aderência à 
norma brasileira de contabilidade sobre o sistema de informação de custos do setor público, 
recentemente aprovada pela Resolução CFC n 1.366/11. Foram realizadas cinco missões técnicas do 
FMI e dois seminários, contando com a participação de cerca de oitenta participantes em cada evento, 
entre professores, consultores do FMI e da FIPE, gerentes de finanças e de contabilidade, técnicos e 
gestores operacionais das áreas envolvidas no projeto.  
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- Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público: A 
Contadoria Geral do Estado vem participando das discussões dos grupos técnicos 
coordenados pela Secretaria do Tesouro Nacional e promovendo as tratativas relativas à 
convergência para o Estado. 
Em 14 de dezembro de 2011, a Secretaria do Tesouro Nacional editou a Portaria n 828/2011, 
fixando prazos para a implementação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público:  
 

 

- Até março de 2012: divulgar cronograma de ações dos procedimentos contábeis patrimoniais e 
específicos a adotar até 2014; 
- A partir de 2012: adotar os procedimentos contábeis específicos; 
- A partir de 2012 (facultativo) e a partir de 2013 (obrigatório): adotar o plano de contas e as 
demonstrações contábeis aplicadas ao setor público; 
- Até o final de 2014: adotar os procedimentos contábeis patrimoniais.  
 

 
 

1.3 Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas - CEDC 
 
As principais ações e benefícios decorrentes das atividades desenvolvidas na CEDC durante o 
ano de 2011 encontram-se dispostas a seguir: 
 

 

1) Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP  
- As negociações realizadas na BEC/SP atingiram a marca de R$ 10 bilhões. 
1.1) Pregão Eletrônico:  
- No exercício de 2011, 80% do volume total das compras do Estado de São Paulo, no procedimento de 
Dispensa de Licitação, modalidades Convite e Pregão, foram realizadas por meio do Sistema BEC/SP, 
representando uma economia de 25% para a Administração Pública; 
- Implantação da etapa de lances para permitir o envio de até 10 (dez) itens por bloco; 
- Firmado Convênio com o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de São Paulo – SEBRAE. 
Objetivo: estabelecer condições para a adesão ao Sistema BEC/SP, para a compra de bens e 
contratação de serviços na modalidade Pregão Eletrônico. 

- Capacitação pela Escola Fazendária do Estado de São Paulo – Fazesp:  

Pregoeiros: 268 servidores 
Registro de Preços 294 servidores 

 

2)  Cartão de Pagamento de Despesas do Governo do Estado de SP -  Foram utilizados  3.723 Cartões 
de Pagamento de Despesas. Total gasto: R$ 31 milhões. 
 
 

3) Cadastro  de Materiais e Serviços do Estado  
- Gerenciado pelo Centro de Controle de Materiais e Serviços- CCMS. Objetivo: estabelecer processo 
padronizado para a identificação, classificação e codificação dos materiais e serviços adquiridos. Para 
racionalizar a utilização desse cadastro, foi contratada empresa para prestação de serviços de 
saneamento e padronização do cadastro de materiais e serviços. Até o momento foram colocados em 
produção 240 classes saneadas. 
 

- Em 2011, foi implantado o selo Socioambiental para 526 materiais, disponibilizados para visualização no 
catálogo na página BEC/SP e início da identificação dos itens de serviços que receberão o selo, para 
posterior disponibilização no catálogo de serviços; 
 

- No exercício de 2011, foram treinados 719 servidores da Administração Pública.  
 
 

4) 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: 35.685 mil 
fornecedores cadastrados e ativos no Caufesp/Siafisico.   

- Capacitação: 
Foram treinados 285 servidores para atuarem como gestores no Caufesp,  
 
 

5) Sistema de Informações das Entidades Descentralizadas – Siedesc  
a) implantação do módulo financeiro no Siedesc; 
b) desenvolvimento e aprimoramento do módulo de Gestão Estratégica; 
c) desenvolvimento do módulo de gestão estratégica das entidades descentralizadas.  
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Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP 
 

 

Procedimento de Compra Oferta de Compra Item Valor Negociado (R$) 
Dispensa 14.078   56.877     29.975.669 
Convite 24.091 160.333   164.872.252 
Pregão 19.303   80.519 4.852.225.384 
Total Geral 57.472 297.729 5.047.073.305 

 

Fonte: site www.bec.fazenda.sp.gov.br e SIGEO/SP 
 
1.4.  Grupo de Captação de Recursos - GCR 
 
Durante o ano de 2011, o Grupo de Captação de Recursos realizou as seguintes atividades: 
 
1. 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, Japan International 
Cooperation Agency – JICA, Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC, Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e à Caixa Econômica Federal – CEF; 
 

2. 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, Banco do Brasil e Senado Federal; 
 

3. Acompanhamento de missões junto ao Japan Bank for International Cooperation – JBIC, 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, Sumitomo Mitsui Banking Corporation – SMBC, Japan International 
Cooperation Agency – JICA, Banco Europeu de Investimento – BEI, Banco de 
Desenvolvimento da América Latina – CAF, à Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD, 
ao Banco de Desenvolvimento da China e à Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de 
Fomento do Estado de São Paulo, em São Paulo e em Brasília; 
 

4. Acompanhamento dos Convênios Federais, dos projetos incluídos no PAC 2 – Programa 
de Aceleração do Crescimento, as Emendas do Orçamento Federal e outras Transferências 
Voluntárias de Recursos repassados pela União. Foram realizadas diversas missões em 
Brasília junto à Bancada de São Paulo e nos principais Ministérios, a fim de identificar 
possibilidades de obtenção de recursos do Governo Federal para o Governo de São Paulo. 
 
5. Foram realizados no ano de 2011: 
 

 Contratos de Financiamento -  assinados no ano de 2011 
I – JICA  
 

- Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista - Fase II/ SABESP. 
Valor: 19.169 bilhões de ienes, assinado em 15/02/2011. Desembolso: 03/2012 prazo final. 
II – BID  
 

- Várzeas do Tietê/ Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e DAEE. Valor: US$ 115,7 milhões, 
assinado em 13/07/2011. Desembolso: 07/2016 prazo final. 
Acompanhamentos dos seguintes projetos de financiamento 

A. Operações de crédito em execução junto ao BID, BIRD, JBIC, JICA, BNDES e CEF: 
I – BIRD/ JBIC 
 

1. Linha 4 Amarela do Metrô (Fase I) – Valor:  - BIRD: US$ 304 milhões; - JBIC: US$ 304 milhões.  
Desembolso: Finalizado. 

 

2. Linha 4 Amarela do Metrô (Fase II) – Valor:  - BIRD: US$ 130 milhões; - JBIC: US$ 130 milhões.  
Desembolso: 06/2014 prazo final. 

 

3. Material Rodante e Sistemas para CPTM E Metrô - Valor: - BIRD: US$ 550 milhões. Desembolso:   
06/2013 prazo final;  - JBIC: US$ 535 milhões. BID 09/2012 prazo final. 

 

http://www.bec.fazenda.sp.gov.br/�
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II – BIRD/ BID 
 
- Programa de Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais do Estado de São Paulo - Valor: - 
BIRD: US$ 167 milhões; - BID: US$ 194 milhões.  Desembolso: 08/2013 prazo final. 
 

III – BIRD 
 
1. Projeto de Recuperação de Matas Ciliares no Estado de São Paulo - Valor: US$ 7,75 milhões.  
Desembolso: Finalizado. 
 

2. Programa de Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê - Valor: US$ 4 milhões. Desembolso: 09/2015 
prazo final. 
2 
 

3. Desenvolvimento Rural Sustentável (MICROBACIAS II) - Valor: US$ 78 milhões. Desembolso: 
09/2015 prazo final. 
 

4. Reágua – Secretaria de Saneamento e Energia - Valor: US$ 64.496 milhões. Desembolso: 09/2015 
prazo final. 
 

5. Programa de Recuperação de Estradas Vicinais do Estado de São Paulo - Valor: US$ 326,775 
milhões.  Desembolso: 06/2014 prazo final. 
 

6. Modernização da Linha 11 – Coral da CPTM - Valor: US$ 112,910 milhões. Desembolso: 12/2012 
prazo final. 
 

IV – BID 
 

Metodologia para redução de carbono – Cooperações Técnicas não reembolsáveis (Doação) - Valor: 
US$ 1,04 milhão.  Desembolso: 03/2013 prazo final. 
 

Programa de Fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais no Estado de São Paulo - Valor: US$ 10 
milhões.  Desembolso: 07/2013 prazo final. 
 

Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo - 
Valor: US$ 9 milhões. Desembolso: 12/2012 prazo final. 
 

Projeto de Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo - Valor: US$ 5 
milhões.  Desembolso: Finalizado. 
 

Programa Cultura e Cidadania para Inclusão Social – Fábricas de Cultura - Valor: US$ 20 milhões. 
Desembolso: 05/2012 prazo final. 
 

Projeto Sul – Linha C da CPTM e Linha 5 do Metrô - Valor: US$ 168 milhões. Desembolso: 02/2014 
prazo final. 
 

Programa de Eficiência Energética no Estado de São Paulo – Cooperações Técnicas não 
reembolsáveis (Doação) - Valor: US$ 1 milhão.  Desembolso: 09/2012 prazo final. 
 

Programa de Desenvolvimento da Capacidade Regulatória do Setor de Saneamento do Estado de 
SP – Cooperações Técnicas não reembolsáveis (Doação) - Valor: US$ 750 mil. Desembolso: 12/2012 
prazo final. 
 

Programa de Despoluição do Rio Tietê – Etapa III/ SABESP - Valor: US$ 600 milhões.  Desembolso: 
09/2016 prazo final. 
 

Profisco – Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil - Valor:  US$ 120 milhões.  
Desembolso:  09/2015 prazo final. 
 

       Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica - Valor: 
US$ 162,4 milhões.  Desembolso: 01/2015 prazo final. 
 

V – BNDES 
 

Nota Fiscal Eletrônica – Sistema Público de Escrituração Digital SPED/ SEFAZ - Valor: R$ 15 
milhões.  Desembolso:  05/2012 prazo final. 
 

Presídios/ Secretaria da Administração Penitenciária - Valor:  R$ 240 milhões. Desembolso: 12/2013 
prazo final. 
 

       Programa Investimentos Estado de São Paulo – Resolução BACEN 3.794/09 – Valor: R$ 60 
milhões.  Desembolso: Finalizado. 
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VI – BIRD/ BID/ BNDES 
 

- Expansão da Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo, Trecho Largo Treze – Chácara Klabin 
a) US$ 480,958 milhões do BID, com prazo final de desembolso para 06/2015; 
c) US$ 650,4 milhões do BIRD, com prazo final de desembolso para 06/2014; 
b) R$ 766 milhões do BNDES, com prazo final de desembolso para 07/2013.  

 

VIII – CEF  
 
1. Plano Metropolitano de Macrodrenagem - Valor: R$ 64 milhões. Desembolso: 07/2012 prazo final. 
 

Linha 17 Ouro do Metrô de São Paulo – Valor: R$ 1.082 bilhão.  Desembolso: 06/2013 prazo final. 
 

B. Projetos em negociação/análise BID, JICA, BNDES, BIRD, CAF, BEI, AFD 
 

I – BID 
 

1. Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte - Valor: US$ 1.148 bilhão. Previsão de assinatura: 1º 
Quadrimestre/2012. 

 

2. Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo - Valor: US$ 1.440 bilhão. Previsão 
de assinatura: 3º Quadrimestre/2012. 

 

3. Instrumentos Inovadores de Mercado para Sustentabilidade da Mata Atlântica (Doação) - Valor: US$ 
7,5 milhões. Previsão de assinatura: 1º Semestre/2012. 

 

II – BNDES 
  
1. Prolongamento da Linha 2 - Verde – Sistema Monotrilho - Trecho Vila Prudente – Hospital Cidade 

Tiradentes - Valor:   R$ 922 milhões. Previsão de assinatura:  1º Quadrimestre/2012. 
 

2. Complexo Cultural Teatro da Dança de São Paulo / Secretaria da Cultura - Valor: R$ 233,7 milhões. 
Previsão de assinatura: 1º Quadrimestre/2012. 

 
3. CPTM - Modernização da Linha 8 Diamante -  Valor:  R$ 550 milhões. Previsão de assinatura: 2º 

Quadrimestre/2012. 
 

4. Linha 15 - Branca / Metrô - Valor: R$ 1,5 bilhão. Previsão de assinatura: 1º Quadrimestre/2013. 
 
5. Modernização de Hidrovias (*) - Valor: R$ 307 milhões. Previsão de assinatura: 3º Quadrimestre/ 12. 
 

III – JICA 
 

1. Programa de Redução de Perdas de Água e Eficiência Energética – SABESP – Valor: 33,58 bilhões 
de ienes.  Previsão de assinatura: 1º Quadrimestre/2012. 

 

2. Macrodrenagem na RMSP (*) – Valor: 16,585 bilhões de ienes. Previsão de assinatura: 1º 
Quadrimestre/2013. 

 

IV - BIRD/ CAF 
 

- Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente – Valores: - BIRD: US$ 300 milhões. Previsão de 
assinatura: 3º Quadrimestre/2012. – CAF: US$ 200 milhões. Previsão de assinatura: 3º 
Quadrimestre/2012 
 

V - CEF 
 
- Linha 18 – Tamanduateí – SBC (Alvarenga) / Metrô (*) - Valor: R$ 1.276 bilhão. Previsão de assinatura: 
3º Quadrimestre/2012. 
 

VI - AFD 
 

- Trem de Guarulhos / CPTM (*) - Valor: 500 milhões de euros. Previsão de assinatura: 1º 
Quadrimestre/2013. 
 

VII - BEI/ CAF 
 

- Trem Regional São Paulo – Jundiaí / CPTM (*) - Valores: - BEI: 284,28 milhões de euros. Previsão de 
assinatura: 1º Quadrimestre/2013. – CAF: US$ 100 milhões. Previsão de assinatura: 1º 
Quadrimestre/2013. 
 

(*) Projetos em fase inicial de negociação, podendo ser alterado o agente financeiro quanto a forma de financiamento 
(PPP). 
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C. Acompanhamento dos seguintes Convênios Federais  
 
1. Convênios da União para Secretaria de Saneamento e Energia (PAC Mananciais) - Projetos de 
saneamento e mananciais nas represas Guarapiranga e Billings – UGP-M. Recursos Federais previstos: 
R$ 97 milhões. Previsão de Término: 2012.  
 

2. Convênios da União (PAC) para a Secretaria da Habitação - Projetos de Habitação e Urbanização – 
CDHU. Urbanização de favelas e produção de moradias. Recursos Federais previstos: R$ 180 milhões. 
Previsão de Término: 2012. 
 

3. Convênios da União (PAC) para projeto do Rodoanel de São Paulo – NORTE - DERSA - Recurso para 
o trecho Norte. Em 2010 foi assinado o convênio do RODOANEL com o Governo Federal. Valor total: 
R$1,348 bilhão. A União financiará um terço das obras do Trecho Norte, com previsão de desembolso 
até 2014. Recursos Federais previstos: R$ 180 milhões.  
 

4. Drenagem – Ribeirão Vermelho - DAEE - Recursos Federais previstos: R$ 44 milhões. Previsão de 
Término: 2013. 
 

5. Recursos do INMETRO para delegação de atividades ao IPEM-SP - Recursos Federais previstos: R$ 
86,20 milhões. Previsão de Término: 2014. 
 

6. Convênios da União para o Metrô - Elaboração dos projetos para o Metrô leve São Paulo - São 
Bernardo do Campo. Recursos Federais previstos: R$ 14,90 milhões.  
 

7. Convênios da União para a Secretaria de Segurança. Aparelhamento da Secretaria. Recursos 
Federais previstos: R$ 8,60 milhões. Previsão de Término: 2014. 
 

8. Convênios da União para a ARSESP/Secretaria de Saneamento e Energia - Recursos referentes à 
descentralização de atividades da ANEEL. Recursos Federais previstos: R$ 6,15 milhões. Previsão de 
Término: 2013. 
 

9. Investimentos para Pesquisa Agropecuária Nacional. Recursos Federais previstos: R$ 3,48 milhões. 
Convênio concluído e finalizado. 
 
 
1.5 Departamento de Controle e Avaliação – DCA 
 
Departamento de Controle e Avaliação, por meio dos Centros de Controle e Avaliação e dos 
Centros Regionais de Controle e Avaliação, realizou sua missão de: "acompanhar, avaliar, 
auditar e controlar os Órgãos do Poder Executivo Estadual, visando à maximização do 
desempenho e da qualidade da Gestão Pública, garantindo a ética e a transparência da ação 
governamental perante a Sociedade”. 
 
Como órgão de Controle e Avaliação do Estado, e no desempenho de suas atribuições, atende 
aos preceitos legais da Constituição Federal nos Artigos 70 e 74 e da Constituição Estadual 
nos Artigos 32 e 35 e, ainda, a legislação de criação do Departamento de Controle e Avaliação. 
 
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. 
 
Desenvolve os 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. 
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Novas Atividades 
 
1) Realinhamento do Processo de Trabalho -  Objetivo:  dar ao corpo técnico do DCA maior 
agilidade na execução dos exames, assegurando a qualidade do gasto público, combatendo o 
desperdício e o desvio de recursos, colaborando dessa forma na construção de um estado com 
gestões mais eficientes e assertivas, que aproxime o poder público dos cidadãos. 
 
Notificação – edição da Portaria DCA nº 02 de 05-12-2011. Formaliza o documento 
denominado Notificação e dispõe sobre os procedimentos, prazos e aplicabilidade. 
 
Definição: A notificação é um instrumento que contém os achados e outras questões de auditoria. 
Objetivo: dar oportunidade ao gestor de se manifestar previamente à emissão do relatório, promover 
maior integração entre o DCA e o auditado, reduzir o tempo de resposta de forma a tornar mais efetiva 
as ações corretivas e ainda promover a celeridade processual dentro do âmbito administrativo. 
 
 

Ferramentas  
 
 

a) Matriz de Risco: - Utilizada para definir o planejamento das atividades. - Critérios da matriz: vinculação 
das Secretarias aos centros de controle, as despesas liquidadas do orçamento, tipo de unidade e 
intervalo de realização das auditorias. - utiliza-se uma dimensão denominada nota de risco que considera 
o perfil da despesa, da contratação e de potencial economia na aquisição de materiais. 
b) Ferramenta Eletrônica de Amostragem: - Definição da amostragem na etapa de pré-auditoria. - 
Definição dos parâmetros e critérios de seleção, controla os quantitativos mínimos e máximos e agrupa 
as despesas por tipo, tratando os dados do SIAFEM. Objetivo: padronizar a amostra e reduzir seu tempo 
de análise. 
c) Papel de Trabalho Eletrônico: para as auditorias de Contratualização de Resultado. Essa ferramenta 
define os procedimentos básicos, os exames mínimos e os conceitos aplicáveis na avaliação dos 
instrumentos jurídicos pactuados com o Terceiro Setor. Objetivo:  alcançar a padronização dos trabalhos 
e da documentação elaborada, para atingir melhores resultados e obter maior agilidade de informações 
nas auditorias a serem realizadas. 
d) Análise Eletrônica do Processo de Aquisição de Materiais: para as auditorias de desempenho e 
resultado realizadas nas unidades da administração direta, nas autarquias e nas fundações. A 
ferramenta disponibiliza informações de compras do módulo de materiais do SIAFÍSICO fornecendo 
valores e estatísticas por produto comprado que possibilita a comparação com as demais unidades do 
Estado. Objetivo: analisar a eficiência das aquisições de materiais realizadas pelas unidades, 
identificando possíveis distorções e propor correções e adequações aos gestores das unidades. 
Possibilita ao DCA monitorar as ações adotadas pelas unidades.  
 

 
 
2) Sistema Estadual de Controladoria - Com a edição do Decreto nº 57.500 de 08-11-2011 que 
reorganizou a Corregedoria Geral da Administração e instituiu o Sistema Estadual de 
Controladoria, ficou determinado no inciso II do artigo 48 que o Departamento de Controle e 
Avaliação será um dos órgãos partícipes do Sistema.  
 
 
3) Cadastro Estadual de Entidades – CEE - O Decreto nº 57.501 de 08-11-201 instituiu o 
Cadastro Estadual de Entidades - CEE, no âmbito do Sistema Integrado de Convênios do 
Estado de São Paulo.  - Criou o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades - CRCE, 
sob a responsabilidade da Corregedoria Geral da Administração. O DCA apoiará a 
Corregedoria Geral da Administração nos trabalhos necessários à aprovação do cadastro e 
conseqüente emissão do CRCE, realizando vistorias prévias nas entidades, no que se refere à 
análise institucional e documental, dentre outras providências administrativas que possam ser 
requeridas.  
 
Principais Atividades Desenvolvidas pelo Departamento  
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1) Auditorias 
 

a) Avaliação dos Programas de Governo - Acompanhar todas as ações existentes, buscando a 
verificação da aplicação dos recursos públicos na 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. 

Enfoque: Gestão Orçamentária e Financeira, Gestão de Materiais, Obras e Serviços, Gestão de 
Recursos Humanos, Gestão Patrimonial, Gestão dos Controles Internos, Gestão de Convênios, 
Gestão dos Fundos Especiais de Despesa e a Avaliação de Desempenho da Unidade. 
Objetivo: - aferir o seu grau de eficiência, eficácia e efetividade, possibilitando aos gestores um 
instrumento que contribuirá na tomada de decisões necessárias para um melhor desempenho dos 
seus procedimentos em busca da qualidade. 

c) Contratualização de Resultados – Avaliação do alcance dos resultados pactuados, quando da 
celebração do instrumento legal, quanto ao atingimento das metas previstas, podendo ser firmado 
com qualquer natureza de instituição, seja ela estatal (pública), do terceiro setor (associações e 
fundações) e mesmo privadas (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. 

 
As atividades desenvolvidas no exercício de 2011 enfocaram os seguintes trabalhos: 

Avaliação: - programas de governo; - contratualização de resultado; - controles internos das empresas. 
- Auditoria de desempenho e resultados.  
- Análise de balanço e avaliação.  

 
O resultado do planejamento do exercício de 2011, detalhado por modalidade de auditorias e 
respectivos quantitativos, contemplou 439 trabalhos. DCA elaborou 459 relatórios, sendo 20 
oriundos de demandas não previstas que foram atendidas e consideradas como trabalhos 
especiais. 
 

 
 

Quantitativo de Trabalhos Realizados 

Modalidade Quantidade 
Auditoria de Desempenho e Resultado 265 
Avaliação de Programa 10 

Avaliação de Contratualização de Resultados 121 

Visitas Técnicas / Auditorias Especiais 20 
Análise de Balanço e dos Controles Internos 43 

Total 459 
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Classificação das Recomendações - O Departamento mantém a sua atuação com enfoque 
gerencial e adota procedimentos orientadores para mensurar o resultado dos trabalhos, 
classificando as recomendações contidas nos relatórios em: 
 

Formal/Legal – recomendações que se enquadram na obrigação de fazer, ou seja, está prevista em 
leis, em estatutos, cláusulas de acordos pactuados, normas de procedimentos, etc. 
Operacional – recomendações relacionadas à operação da organização e que estão na 
governabilidade dos dirigentes. 
Gerencial – recomendações relacionadas com a 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. 

 
 

 
 
2) Monitoramento de Sistema 
 

Cadastro de Parceiros do Terceiro Setor – CPATES registra as 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, com acesso por meio do endereço eletrônico 
www.fazenda.sp.gov.br/cpates. 
O CPATES proporciona à sociedade civil uma forma de pesquisa transparente e tempestiva. As 
entidades do terceiro setor têm a obrigatoriedade de informar ao DCA, órgão responsável pelo 
recebimento e processamento das informações, todo e qualquer ajuste advindo de Contratos de Gestão, 
de Termos de Parcerias ou de Convênios, no que se refere aos repasses de recursos e a aplicação. 

 
O DCA monitora e atualiza as informações do sistema referente às entidades do terceiro setor.  
 

Parceria: Secretarias da Cultura, Saúde, Administração Penitenciária, Justiça e Defesa da Cidadania, 
Desenvolvimento Social, Agricultura e Abastecimento, e Direitos da Pessoa com Deficiência de acordo 
com o envio de informações.  

 
3) Assessoramento - Monitoramento e baixa de saldos contábeis – acompanhamento da 
evolução do saldo de restos a pagar e da conciliação dos registros contábeis com os saldos de 
contas correntes, possibilitando maior transparência da disponibilidade financeira da 
Administração.  
 
A economia, orçamentário-financeira, para o Estado, oriunda das providências tomadas.  
 

Economia Orçamentário-Financeira (Em R$) 
Auditoria Assessoramento 

3.311.932,34 26.350.905,58 
 

http://www.fazenda.sp.gov.br/cpates�
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Capacitação - O programa de capacitação e treinamento da equipe técnica foi realizado na 
busca constante pela evolução e diversificação da qualidade dos serviços prestados.  A 
construção do novo modelo de trabalho do DCA foi elaborado, em conjunto com a FAZESP.  
 

Objetivo: valorizar os recursos humanos, priorizando o alinhamento das competências necessárias para 
a execução das atividades desempenhadas pelo Departamento. 

 
No exercício de 2011 os técnicos do DCA participaram: 

Capacitação: 23 eventos. Total: 11.366 hora/aula e 282 funcionários. Média: 40 horas/aula.  
DCA – atingiu os parâmetros definidos pela Escola Fazendária – FAZESP e pelo Conselho Nacional 
dos Órgãos de Controle Interno – CONACI.   

 
Programa de capacitação – 2011 
 

Eventos Carga 
horária 

Nº de 
Participante 

Cursos: - Legislação de  Pessoal – FUNDAP/UCRH  
- TCU – Licitações e contratos, Lei de Responsabilidade Fiscal, Prestação 
de Contas de Convênios, Orçamento e planejamento. 
- Desafios para o Direito Administrativo e implicações para a Gestão de 
Suprimentos. 
- Sustentabilidade no dia a dia: orientações para a Gestão de Suprimentos. 
- Balanced Scorecard. 
- ARIS Gestão por Processos de Negócios. 
- Planejamento Estratégico. 
- SIAFEM. 
- Introdução ao Orçamento Público – Instituto Legislativo Brasileiro. 
- Interação em Equipe. 
- Licitação e Contratos Administrativos - Instituto Legislativo Brasileiro. 
- Formação geral para novos TEFE’s 
- Redação Aplicada 
- Formação de Gestores de Capacitação 
- Gestão Documental e Manuseio de Processo para TEFE’s. 
- Contabilidade de Custos. 
- SIGEO 
- SIAFEM Operacional – TEFE’s 

80 
30 
 

4 
 

5 
5 
20 
16 
40 
40 
16 
80 
9 
33 
4 
8 
40 
20 
24 

52 
8 
 

114 
 

1 
1 
1 
2 
11 
1 
10 
1 
9 

134 
6 
9 
8 
23 
9 

Treinamento: - Comunicação Unificada 4 9 
WorkShop: Gestão de Processos 4 1 
Oficina: - Gestão Documental 4 6 
Palestra: - SIAFEM do controle ativo e passivo financeiro por fonte de 
recursos. 
- Educação Fiscal 

2 
 

3 

17 
 

9 
 
Orçamento - foram despendidos no Programa 2002 – Controle e Avaliação, relativo ao 
Orçamento de 2011, os seguintes valores:  
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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 em 2011 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 2011 Valor em R$ 
Total (a) 2.544.082,11 
Conclusão  

511.964,01 
623.541,73 

Construção do Posto Fiscal: - Praia Grande 
                                               - Mogi Guaçú 
                                               - Barretos 565.437,52 
Reforma do prédio da Alameda Barão de Limeira – Arquivos de prontuários 843.138,85 

 
b) Obras/Reformas – Iniciadas ou Não Concluídas em 2011 e 

planejamento de andamento em 2012 
Valor em R$ 

Total (b) 53.264.092,20 
Obras/ reformas iniciadas  

687.912,62 Construção do Posto Fiscal: - Rio Claro 
                                              - São José Dos Campos 967.925,76 
Construção do prédio Sede da Delegacia Regional Tributária da Capital I – DRTC-I 16.127.263,99 

238.000,00 
476.990,00 

Reforma do prédio: - Rua Quararibéia – deposito de mercadorias apreendidas 
                                - Sede da Delegacia Regional Tributária da Capital II – DRTC-II 
                                - Delegacia Regional Tributária da Capital III – DRTC-III 397.490,00 
Obras/Reformas – Não Concluídas em 2011 e planejamento de andamento  2012  

Ampliação das Unidades Regionais de Jundiaí  2.298.511,02 
16.781.456,17 Construção do prédio sede das Unidades Regionais: - Sorocaba 

                                                                                      - Guarulhos 11.974.231,54 
744.942,10 Construção do Posto Fiscal: - Catanduva 

                                               - Jaú 769.369,00 
Reforma dos sanitários e áreas de serviços do Palácio Clóvis Ribeiro 1.800.000,00 
Obras e Reformas – Total (a+b) R$ 55.808.174,31 

 
- Licitações realizadas na Capital através do Departamento de Suprimentos e Atividades 
Complementares (DSAC) foram: 
 

Modalidade Quantidade 
Concorrência 02 
Pregão Eletrônico 78 
Ata de Registro de Preço 24 
Convite BEC 150 
Dispensa de licitação 494 
Contrato vigente 382 
Ordem de Execução de Serviço 760 
Autorização de fornecimento 25 

 
Foram concluídas duas contratações: 
 

- Instalação do novo Sistema de Circuito Fechado de Imagens, Detecção de Incêndio e Controle de 
Acesso. Valor:  R$ 2.235.000,00. 
- Serviços de Saneamento dos processos do Núcleo de Protocolo e Arquivo da SEFAZ.  
Valor: R$ 369.997,08. 
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2. Área de Recursos Humanos (DRH) – as atividades realizadas em 2011 foram:  
 

- Controle dos afastamentos de servidores por aplicativo disponível na Rede Executiva do Governo do 
Estado – NOTES; 
- Apoio técnico-administrativo aos Núcleos de Recursos Humanos das Regionais, preparação e 
divulgação pela Intranet de textos referentes à Legislação de Recursos Humanos, comunicados e 
instruções aos Núcleos de Recursos Humanos das regionais SEFAZ; 
- Recebimento e controle das Declarações de Bens dos servidores da SEFAZ; 
- Gerenciamento: - Cartões Auxílio-Alimentação (VA E VR); - Aplicativo Workflow nos processos de 
trabalho relacionados à licença-prêmio (fruição) e anulação/alteração de férias; 
- Controle do reembolso referente aos servidores AFRs afastados junto a Outros Órgãos e Empresas; 
- Ressarcimento dos vencimentos de servidores da SEFAZ e Quadro Especial IPESP afastados junto a 
outros Órgãos e Empresas; 
- Envio de informação atualizada à Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE; 
- Cumprimento de medida liminar Sentença, Acórdão ou outra ordem prolatada em Mandado de 
Segurança; 
- Análise e informação técnica em Ação de rito Ordinário, análise do cumprimento de qualquer Decisão 
Interlocutória ou Recursal, Sentença, Acórdão proferida na ação; 
- Elaboração de respostas a Ofícios, Recomendações e outras Consultas enviadas pelo Ministério 
Público ou Procuradoria Judicial; 
- Esclarecimento de dúvidas de e-mails drhsefaz@fazenda.sp.gov.br e do Fale Conosco SEFAZ e 
UCRH; 
- Gerenciamento e manutenção do Sistema Informatizado de Administração Pessoal e gerenciamento 
dos sistemas a ele associados e elaboração e implementação de novas funcionalidades; 
- Análise, readequação e desenvolvimento de novos relatórios do Sistema Informatizado de 
Administração de Pessoal; 
- Emissão de crachá digital; 
- Controle e Administração do Cartão de Café; 
- Suporte aos usuários na utilização dos Sistemas de Bonificação por Resultados e Participação nos 
Resultados; 
- Elaboração de relatórios com ferramenta Discoverer e Benthic; 
- Acompanhamento do Desenvolvimento do Novo Sistema Prêmio de Incentivo a Qualidade. 
- Controle de 11.029 cargos e funções-atividades pertencentes ao Quadro de Pessoal da SEFAZ, 
incluindo os 377 cargos do Banco de disponíveis e 185 cargos e funções-atividades pertencentes ao 
Quadro Especial da Secretaria da Fazenda (IPESP); 
- Administração dos prontuários e vida funcional de 3.830 servidores ativos classificados na Capital; 
- 41 decretos de nomeação, englobando 795 nomeados, que geraram 2.385 emissões de atos relativos 
à nomeação (termos de posse, ciência e notificação, e títulos de nomeação); 01 decreto de 
reintegração de cargo em comissão; 139 exonerações (a pedido e a critério da Administração); e 6.700 
outros atos administrativos, já inclusas as respectivas publicações; 
- Manifestação: - técnica em 1.893 processos; -  meio eletrônico de 266 e-mails; 
- Ratificações de tempo de serviço: 888 para fins de aposentadoria e abono de permanência dos 
processos único de contagem de tempo; 
- Aposentadorias publicadas: 284 até 31 de dezembro de 2011; 
- Controle e apuração das partes variáveis da remuneração dos servidores: Prêmio de Incentivo à 
Qualidade - PIQ, Abono por Satisfação do Usuário - ASU, Prêmio de Produtividade, Bonificação por 
Resultados e Participação nos Resultados. 
- Desenvolvidas Metodologias de avaliação de desempenho para fins do estágio probatório devido aos 
diversos concursos públicos e foram avaliados: 
 

Agentes Fiscais de Rendas – AFR 537 
Analistas em Planejamento Orçamento e Finanças Públicas – APOFP 291 
Oficiais Administrativos 150 
Executivos Públicos 89 

 
- Processos de Recrutamento e Seleção de Pessoal para o preenchimento de cargos em comissão de 
assistência, direção e/ou funções de serviço público retribuídas mediante pró-labore foram realizados: 
 

Candidatos externos aprovados 26 
Candidatos internos aprovados 7 

 
- Atendimentos psicossociais: 3.127; 
- Atendimentos voltados à orientação de gestores: 415. - Familiares, nos casos de licenças saúde, 
readaptação, dependência química, aposentadoria por invalidez, problemas funcionais e demais 
queixas (relacionamento, conflitos interpessoais e outros): 268; 
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- Visitas domiciliares: 18; hospitalares: 23, destinadas ao acompanhamento psicossocial, levantamento 
das condições socioeconômicas e de saúde dos servidores,  e orientação aos familiares; 
- Levantamentos de recursos da comunidade visando à manutenção de banco de dados: 409; 
- Encaminhamentos psicossociais de servidores para recursos da comunidade: 82; 
- Agendamentos de Perícia Médica, no sistema eSisla-Web: 313; 
- Orientações psicológicas aos Núcleos de Recursos Humanos – NRHs: 44; 
- Reuniões com gestores e colaboradores da Sefaz: 168. 

 
2.1. Realização de Concurso Público - No ano de 2011 foi realizado concurso para o 
preenchimento de 550 vagas de Técnico da Fazenda Estadual (TEFE’s). A primeira nomeação 
dos 550 (quinhentos e cinqüenta) candidatos ocorreu por meio do Decreto de 03/06/2011, 
publicado no DOE. de 04/06/2011. O número de vagas não foi preenchido. Em cumprimento ao  
parágrafo único do artigo 4º da LC. 1122/2011, o qual dispõe que serão nomeados candidatos 
habilitados para o provimento dos cargos de TEFE, até que o número dos que entrem em 
exercício corresponda ao de vagas colocadas em concurso, foi realizada uma nova nomeação, 
de 181 (cento e oitenta e um) candidatos, por meio do Decreto de 20/10/2011, publicado no 
DOE de 21/10/2011. 
 
Resultado - Vagas disponíveis: 550. a)1ª nomeação: 368 servidores, sendo: 172 nomeaçãoe sem efeito, 
9 exonerados por não entrar em exercício e 1 considerado inapto pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado de São Paulo.  
b) 2ª nomeação: em andamento. Decreto foi encaminhado à Casa Civil para nomeação de mais 72 
candidatos habilitados remanescentes conforme publicação no DOE de 22/11/2011. 
 
2.2. Aferir Grau de satisfação dos usuários internos e externos - Foram elaboradas, 
desenvolvidas e aplicadas pesquisas quantitativas para aferir o nível da qualidade total 
percebida pelos usuários dos serviços prestados, tabulação dos dados, produção de relatório 
de conclusão e proposta de plano de ação de acordo com os resultados obtidos. 
 

1ª medição-2009 
2ª medição-2009 
3ª medição-2010 
4ª medição – 2011 

8.500 respondentes 
9.700 respondentes 
11.700 respondentes 
11.200 respondentes 

Despesa em 2011: R$ 254.880,00 
 
Previsão Orçamentária para 2012: R$283.200,00 

 
2.3. Programa de Estágio - Parceria: FUNDAP 
 
Destina-se aos estudantes matriculados e com freqüência efetiva em cursos regulares de 
ensino superior.   

Objetivo: Contribuir efetivamente para a inserção do estudante no mundo do trabalho, propiciar aos 
estudantes, adequada complementação da formação escolar e o desenvolvimento de seus talentos 
potenciais, favorecendo o futuro exercício das atividades das respectivas profissões. 
Atendimento: Capital e as Regionais. Vagas de estágio: 241 
Valor gasto em 2011: R$ 1.833.625,85. Quantidade de estagiários em 2011: 176  
Previsão Orçamentária para 2012: R$ 2.045.459,28 

 
2.4. Programa de Estágio Parceria: FUNDAP  -  Destinado aos estudantes matriculados e 
com freqüência efetiva em cursos regulares de ensino médio e/ou técnico profissionalizante.  
 

Objetivo: contribuir para o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 
Atendimento: Capital e as Regionais. Vagas de estágio: 120. 
Valor gasto em 2011: R$ 601.242,46. Estagiários em 2011: 91 
Previsão Orçamentária para 2012: R$ 832.716,00 

 

2.5. Supervisão e avaliação da prestação de serviços terceirizados de apoio educacional e 
operacional - atender crianças matriculadas no Centro de Convivência Infantil da Sede da 
SEFAZ.  Inclui os trabalhos de nutrição, assistência social, serviços de enfermagem e área 
pedagógica.  
 

Valor gasto em 2011: R$ 1.465.229,04. Atendimento: 126 crianças. 
Previsão Orçamentária para 2012: R$ 1.588.688,64 
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2.6. Acompanhamento da prestação de serviços de nutrição e alimentação - 
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. 
 

Valor gasto em 2011: R$ 88.728,51. Previsão Orçamentária para 2012: R$ 158.193,20 (até 08/2012). 
 
2.7. Programa “Qualivida Aqui Se Faz!”- Implantar, desenvolver e promover ações de saúde 
e Qualidade de Vida para aproximadamente 8.353 servidores fazendários da Capital e as 
Regionais.  
 

 

Objetivo: - 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 pilares: 
 
• Brigada de Incêndio: treinamento de brigadistas e exames das condições clínicas. 
• Programas de Educação em Saúde: vacinação contra gripe (H1NI), campanhas de glaucoma e 
câncer bucal, periodontia infantil. 
• Ambiente Livre de Tabaco: distribuição de planfletos informativos e implantação de bituqueiras 
• Agenda Ambiental da Administração Pública:   
 

Atividades Físicas para Combate ao Sedentarismo – tai chi chuan, ginástica laboral, torneios de 
futsal masculino, AGITA SEFAZ, caminhada e jogos recreativos. 

 
• Conscientização sobre Alimentação Saudável – feira de produtos orgânicos e distribuição de 
planfletos informativos. 
• Arte e Cultura: Semana da consciência negra. 
• Bazar de artesanato, futebol solidário (Campanha de Agasalho), comemoração do dia do 
servidor, oficinas artesanais, concertos musicais, confraternização de Natal e Coral. 
• Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) – promoção de encontros e palestras com 
os servidores. 

 
Valor gasto em 2011: R$ R$ 40.883,45; Previsão Orçamentária para 2012: R$ 893.000,00. 

 
2.8. Gestão da prestação de serviços de nutrição e alimentação -   
 

300 desjejuns/dia Servidores na Sede da SEFAZ 
1.125 refeições/dia 

Servidores da Procuradoria Geral do Estado 90 refeições/dia 
 

Valor gasto em 2011: R$ 1.665.120,55. Saldo para 2011: R$ 2.260.459,55 
 
2.9 Serviços de Saúde e Pronto Atendimento - O Centro de Assistência à Saúde – CAS 
disponibiliza serviços médico e para-médico para os servidores da Secretaria da Fazenda. CAS 
está instalado no prédio anexo ao Edifício Sede, representado pela Unidade do Centro de 
Assistência à Saúde - CAS. 
 
O CAS participa do Programa de Qualidade de Vida (Qualivida) nos Pilares de Educação em 
Saúde e Alimentação Saudável, oferece apoio técnico nos assuntos referentes à saúde dos 
servidores da Secretaria da Fazenda. 
 

Valor gasto em 2011: R$ 306.540,05. Saldo para 2012: R$ 692.999,64. 
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Atendimento Quantidade 
Clínica médica    838 
Oftalmologia básica    610 
Odontologia 2.162 
Assistência social   560 
Orientação nutricional   292 
Auxiliar de enfermagem                   1.064 
Atendimentos em prótese odontológica  162 
Atendimentos em campanhas de saúde  721 
Pronto-atendimentos                   4.800 
Total de atendimentos                 11.209 

 
2.10.   Serviços de Coral – Parceria: Programa Qualivida Aqui SEFAZ - melhoria da qualidade 
de vida dos servidores quanto à prevenção de stress e fadiga. Atividades desenvolvidas: 
 

Classificar individualmente as vozes; Promover reuniões e ensaios; Reger o Coral em todas as 
apresentações; Promover a integração entre os participantes do Coral; Pesquisar o repertório de 
acordo com o perfil do grupo; Fazer arranjos vocais; Agendar apresentações. 
Valor gasto em 2011: R$ 20.900,00. Saldo para 2012: R$ 28.600,00. 

 
3. Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo (CADA) - efetuou: 
 

- Publicação de 11 (onze) Editais de Ciência de Eliminação de Documentos, sendo 06 (seis) da área-
meio e 05 (cinco) da área-fim. Total autorizado para eliminação: 284,20 metros lineares de documentos. 
- Atendimento às convocações/solicitações feitas pelo Arquivo do Estado no desenvolvimento dos 
trabalhos do Programa de Gestão Documental Itinerante do Departamento de Gestão do Arquivo do 
Estado – DG/SAESP, com identificação e tratamento técnico dos documentos produzidos e/ou 
acumulados pela Pasta até 31/12/1940, conforme relatório constante na “Informação  CADA nº 
05/2011”.  
- Adoção dos procedimentos relativos a transferência da Junta Comercial do Estado de Sâo Paulo para 
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, conforme Decreto nº 56.702, de 
31/01/2010. - Atualização do Plano de Classificação  e da Tabela de Temporalidade das Atividades-
Fim,  retificação e atualização de seu índice, publicado na Resolução SF 42, de 07 de junho de 2011. 
- Encaminhamento de proposta ao Arquivo do Estado da inserção de novas séries documentais na 
Tabela de Temporalidade das Atividades-Meio. 

 
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. 
 
Entre as atividades desenvolvidas no exercício de 2011, destacaram-se: 
 

- 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; 
- Controle da Telefonia por meio de sistema informatizado; 
- Elaboração da Proposta Orçamentária Setorial POS 2012; 
- Acompanhamento do Plano Plurianual de 2008/2011 e atuação direta junto aos gerentes quando do 
monitoramento e da revisão de metas e participação na elaboração do Plano Plurianual 2012/2015. 
- Gerenciar a Programação dos Pagamentos de Crédito da Nota Fiscal Paulista. 

 
Assistência Técnica desenvolveu as seguintes atividades: 
 

- Acompanhamento diário do fluxo financeiro de responsabilidade da Unidade Gestora Orçamentária e 
Financeira da Secretaria da Fazenda - UGOF-SEFAZ, liquida as Programações de Desembolso - PD’s 
e transmite orientações e treinamentos às Unidades da Pasta na execução Orçamentária e Financeira; 
- Acompanhamento dos lançamentos nas contas do SIAFEM, pertinentes a Gestão Orçamentária e 
Financeira, pelas Unidades de sua responsabilidade e orientações. 
- Execução e acompanhamento do crédito do Programa Nota Fiscal Paulista, que devolve 30% do 
ICMS efetivamente recolhido pelo estabelecimento aos consumidores. 
- Encerramento do procedimento revisional iniciado em 2009 para desoneração da parcela da CPMF, 
com a repactuação de contratos e ou ressarcimento de valores ao Tesouro do Estado. 
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Centro de Orçamento e Custos – COC e a Divisão de Execução Financeira – DEF  
- Assistiu ao dirigente da Unidade no desempenho de suas atribuições; - Elaborou, acompanhou e 
avaliou programas e projetos referentes à área de atuação da Unidade; - Acompanhou as 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; - Orientou as unidades 
demandantes em relação à instrução correta com documentos para a elaboração da Manifestação 
Prévia, pedidos de alteração orçamentária, através do Sistema de Alteração Orçamentária - SAO e 
justificativa para a realização do gasto, nota técnica com a anuência do ordenador de despesa e do 
coordenador; planilhas de pesquisa de preços com três fornecedores, sempre com vista à otimização e 
racionalização na aplicação dos recursos; - Acompanhou a elaboração do Plano Plurianual de 
2012/2015 e suas respectivas alterações; - Atuou diretamente com os gerentes de programas quanto 
ao monitoramento e revisão das metas do Plano Plurianual - PPA. 

 
Divisão de Execução Financeira – DEF destacou-se pelas atividades desenvolvidas; na 
supervisão, na análise e conferência dos serviços afetos à Divisão, e suas unidades 
subordinadas: - Núcleo de Despesa - ND, - Núcleo de Adiantamentos - NA, - Núcleo de 
Restituições - NR, e- Núcleo de Controle de Contas de Serviços Públicos – NCCSP. 
 

- Conferir e Confirmar as Restituições Eletrônicas de IPVA/PPD/MILT autorizadas pelos Postos Fiscais; 
- Efetuar as Restituições de Caução em Dinheiro – GARE DR, autorizadas pelos órgãos da 
Administração Direta, Ministério Público e Tribunal de Contas; 
- Dar atendimentos aos Auditores do Tribunal de Contas e Auditoria Interna, referente às unidades da 
SEFAZ/SEDE, DRTC’s – I / II e III; - às Divisões Regionais de Administração - DRA’S, Núcleos de 
Finanças, Suprimentos e Atividades Complementares - NFSAC, Central de Pronto Atendimento - 
CPA/DEAT, Contribuintes e Fornecedores sobre os serviços afetos ao Departamento; 
- Acompanhar pela INTERNET as Instruções da Receita Federal a respeito das declarações 
obrigatórias às unidades da SEFAZ: Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e 
Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federias - DCTF; 
- Elaborar e transmitir declarações DIRF e DCTF – GS, CGA e DOF; 
- Manter atualizado o controle dos CNPJ do GS, CGA, DOF, através de consulta e devidos acertos 
junto à Receita Federal; 
- Supervisionar e controlar: - Ofícios enviados à Prefeitura de São Paulo, cobrando a quota-parte do 
IPVA - Restituído; - Repasse diário de Pagamento da Restituição Eletrônica de IPVA/MILT para o 
Banco do Brasil; 
- Gerenciar a Programação de Pagamento da Nota Fiscal Paulista; 
- Acompanhar diariamente: - Diário Oficial, publicações de Decretos, Leis, e Sentenças e Julgamentos 
do Tribunal de Contas; - Sistema de Regularidade Previdenciária e Fiscal das unidades da 
SEFAZ/SEDE; DRA’S e DRT’S. 

 
Nos Núcleos executam através dos Sistemas SIAFEM e SIAFÍSICO lançamentos contábeis 
referente à execução orçamentária e financeira. 
 
Núcleo de Despesa executa trabalhos com as empresas contratadas e as unidades gestoras 
de contratos da Secretaria e atua na aplicabilidade do disposto no item II, artigo 10 do Decreto- 
Lei nº. 233, de 28/04/70: 
 

- Verifica se foram atendidas as exigências legais e regulamentares para que as despesas possam ser 
empenhadas, em conformidade com a Lei nº8666/93; 
- Cumprir as obrigações do Decreto nº3000 de 26/03/99 – Imposto de Renda na Fonte - IRRF; 
- IN da RFB nº980 de 17/12/2009-Retenção de INSS; - Decreto nº51357 de 24/03/2010 - Retenção de 
ISS. 

 
 Núcleo de Restituição efetua: 

- Trâmites financeiros da restituição de receita orçamentária e extra-orçamentária, quando determinado 
em definitivo pelas respectivas autoridades, contribuindo com a consolidação do Sistema de Restituição 
Eletrônica de IPVA e MILT  e efetua o repasse bancário diariamente para o Banco do Brasi.  
- Transações contábeis e financeiras dos créditos concedidos através do Programa de Estímulo à 
Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo; e 
- Nota Fiscal Paulista, instituído pela Lei nº. 12.685 de 28 de agosto de 2007.  

 
Núcleo de Controle de Contas e Serviços Públicos atua na redução de gastos de consumo no 
fornecimento de energia elétrica e telefone: 



 
 
  

227

- Implantação do Sistema de Telefonia, com 113 grupos implantados na SEFAZ/SEDE e em fase de 
implantação do Sistema de Telefonia nas Regionais;  
- Recebimento, análise e pagamento das contas de despesas havidas com concessionárias de serviços 
de utilidade pública. Aproximadamente 194 contas/mês, divididas entre SEFAZ/SEDE, DRTC’s I, II e III. 

 
Núcleo de Adiantamentos atende aos adiantamentos, diárias e ajuda de custo, transportes com 
indenizatório/ressarcimentos; gratificação de representação do Gabinete do Secretario, relativo 
às 31 unidades da SEFAZ/SEDE, DRTC’s I, II, III: 
 

- Procedem à tomada de contas dos adiantamentos concedidos, dos mapas das diárias, recibos de 
transportes: indenização/ressarcimento, exercícios anteriores e das Gratificações de Representação; 
- Atua no acompanhamento das contas correntes dos adiantamentos e do cartão eletrônico de compras 
das unidades; 
- Mantém em dia a Legislação pertinente aos serviços afetos ao Núcleo e orienta, respondendo as 
solicitações, dúvidas e consultas dos responsáveis por adiantamento quanto ao seu cumprimento;  
- Atua no desenvolvimento do sistema de gerenciamento de Diárias/Gratificação, que está em fase de 
homologação, com entrada em produção no exercício de 2012.  

 
Centrais de Prontos Atendimentos (CPAs) e Postos Fiscais - atendimento ao público presencial 
utilizando-se o Sistema de Gestão de Atendimento – SGA. 
 

Senhas atendidas: 1.648.016. Serviços codificados: 2.720.662.   
- Áreas de atendimento: Tributárias, Despesa de Pessoal do Estado, Procuradoria Geral do Estado – 
Divida Ativa e Bolsa Eletrônica de Compras – BEC / Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de 
São Paulo - CAUFESP. 

 
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): 1.698.818 atendimentos. Operador: 730.351 atendimentos. 
Fale Conosco do site da SEFAZ: 402.206 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. 

 
Núcleos de Finanças e Suprimentos e Atividades Complementares – NFSACs; Núcleos de 
Recursos Humanos – NRHs e Núcleos de Suportes à Informática – NSIs – desenvolvem os 
serviços de Recursos Humanos, Orçamento e Finanças, Suprimentos e Atividades 
Complementares e, Suporte em Tecnologia da informação - TI nas suas respectivas Divisões 
Regionais de Administração – DRAs, atendendo às Unidades das Regionais Fazendárias de 
sua região administrativa. 
 
2.2 Coordenadoria de Planejamento Estratégico e Modernização Fazendária – CPM 
  
I – Gabinete do Coordenador – executou as atividades de gerenciamento das unidades da 
Coordenadoria e realizou as seguintes atividades: 



 
 
  

228

 

- Instrução, elaboração e acompanhamento de contratos de prestação de serviços contratados por 
dispensa de licitação. 

 

- Apoio administrativo: Receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos; Manter registros 
sobre freqüência e férias dos servidores; Prever, registrar, guardar e distribuir o material de consumo da 
unidade; Manter registro do material permanente e comunicar à unidade competente a sua 
movimentação; Desenvolver outras atividades características de apoio administrativo; Atividades 
rotineiras, como elaboração e instrução de ofícios, memorandos e informações. 
 

- Controle Orçamentário e Financeiro: Proposição de alterações orçamentárias – descontigenciamento, 
reprogramações, suplementações e/ou reduções; Elaboração de relatórios gerenciais; 
Acompanhamento da execução física dos projetos através de reuniões e relatórios. 

 
II – Departamento de Planejamento e Gestão de Projetos – DPG - As principais atividades 
realizadas em 2011 foram: 
 

1. Gestão da estratégia através do acompanhamento das iniciativas estratégicas e dos indicadores de 
desempenho da SEFAZ; 
 
2. Revisão do planejamento estratégico corporativo, período 2012-2015, através de reuniões com as 
coordenadorias e organização de workshop para fechamento do conteúdo. Desenvolvimento do plano 
do projeto para desdobramento do planejamento nas coordenadorias no âmbito do Programa de Apoio 
a Gestão e Integração dos Fiscos do Brasil – PROFISCO; 
 
3. Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão da Estratégia – SGE e construção de modelo de relatório 
gerencial para acompanhamento de projetos e atividades prioritárias da SEFAZ; 
 
4. Consolidação de relatório executivo sobre principais entregas da SEFAZ para subsidiar reunião de 
secretariado com o Governador (Casa Civil); 
 
5. Proposição de indicadores e revisão das metas para os produtos das ações que compõem o Plano 
Plurianual – PPA da SEFAZ, visando o alinhamento dessas ao planejamento estratégico da Secretaria; 
 
6. Gestão do projeto de reorganização estrutural da SEFAZ, visando ao aprimoramento do modelo 
organizacional atualmente adotado; 
 
7. Definição do escopo do Programa de Desenvolvimento Institucional – PDI para implantação 
integrada do portfólio de projetos no âmbito do PROFISCO, sob liderança do Departamento de 
Planejamento e Gestão de Projetos – DPG. O PDI abrange: planejamento estratégico, gestão de 
projetos, gestão de processos, governança corporativa, apoio a decisões estratégicas, gestão do 
conhecimento e inovação; 
 
8. Modelagem de processo previamente definido (processo de contratações do PROFISCO) e estudo 
para alinhamento dos processos da atual árvore de macroprocessos aos objetivos estratégicos 
definidos no trabalho de revisão do planejamento estratégico; 
 
9. Acompanhamento do Planejamento Estratégico realizado (missão, visão, valores, objetivos e 
indicadores) através de relatórios gerenciais: refinamento dos cálculos e vinculações com as diversas 
bases de dados, acelerando a apuração dos resultados e reduzindo eventual risco operacional, 
aprimoramento da elaboração de relatórios para apresentação à direção superior; 
 
10. Criação do novo site de inovação “Prêmio SEFAZ”, divulgação de notícias sobre o assunto e 
incentivo à participação em premiações e/ou concursos de interesse da administração pública 
estimulada (participação externa à SEFAZ);  
 
11. Cálculo dos indicadores da SEFAZ: 4.1–Receita tributária e 5.1– Receita não-tributária; 
 

12. Apuração da PR (participação nos resultados) e BR (bonificação por resultados): Aperfeiçoamento 
dos normativos referentes à remuneração variável e das ferramentas de apuração de indicadores, ICAT 
(índice de cumprimento de metas do indicador global da Coordenadoria da Administração Tributária – 
CAT) e ICA (índice agregado de cumprimento de metas), que compõem o cálculo da remuneração 
variável e sua correlação com as atividades realizadas pelos servidores da SEFAZ; 
 
13. Publicação PR/BR: elaboração dos atos formais, resoluções e notas técnicas; 
 
14. Comunicação BR: manutenção do site e apoio técnico na divulgação interna; 
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15. Acompanhamento do SIGO (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Orçamentária) referente 
à execução do orçamento. 

 
III – Escola Fazendária do Estado de São Paulo – FAZESP - Dentre as atividades 
desenvolvidas destacaram-se: 
   
1. Programa de Capacitação: - Aperfeiçoamento do processo de planejamento de capacitação, 
com revisão do banco de competências a serem desenvolvidas por meio de capacitação e dos 
instrumentos para a elaboração do processo de planejamento.  
 
Síntese da execução do Programa de Capacitação 2011: 
 

Item Total 

Quantidade de cursos realizados 173 

Quantidade de vagas 14.591 
Quantidade de horas-aula usufruídas 265.178 

 
2. Regulamentação dos procedimentos para contratação e pagamento de instrutores internos, 
por meio da Portaria FAZESP n˚ 01, de 15 de março de 2011, tendo em vista o estabelecido 
pelo decreto n˚ 55.806/2010. 
 

3. Criação de sistema informatizado para cadastramento de servidores que se interessam em 
participar dos programas de capacitação da Fazesp como instrutores internos. 
 
4. Atualização da proposta de estrutura organizacional da FAZESP para integração ao projeto 
de reestruturação organizacional da Secretaria da Fazenda – SEFAZ. 
 
5. Realização do Programa de Formação Geral para os 421 TEFEs – Técnicos da Fazenda 
Estadual, ingressantes na Sefaz em 2011. 
 
6. Participação nas comissões responsáveis pela avaliação de desempenho – período de 
estágio probatório de: AFRs – Agentes Fiscais de Rendas. APOFPs – Analistas de 
Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas do Estado de São Paulo. 
 
7. Início de atividades de capacitação fazendo uso da tecnologia AVA - Ambiente Virtual de 
Aprendizagem para cursos em EaD – Educação a Distância, visando ampliar a capacidade de 
atendimento a servidores, com realização de 2 cursos:  1) “Ambiente Virtual de Aprendizagem 
– AVA” para colaboradores da Fazesp e do DTI,  2) “Licitações e Contratos”  para 72 
servidores da SEFAZ e da SPPrev – São Paulo Previdência. 
 
8. Inserção de videoconferência na estratégia de execução dos eventos de capacitação.  
 
9. Regulamentação da modalidade de custeio da participação de servidores da Sefaz em 
cursos de Pós Graduação, por meio da Resolução SF n˚ 82, de 08 de dezembro de 2011. 
 
10.  Educação Fiscal para Cidadania: - Instituição do GEFE/SP - Grupo de Educação Fiscal 
Estadual de São Paulo com a publicação do decreto 57.362, de 23 de setembro de 2011. - 
Formação a distância de 1.746 disseminadores de educação fiscal. - Formação continuada e 
treinamento na Plataforma Moodle de 39 novos tutores do curso a distância para os 
disseminadores de Educação Fiscal. – Realização:  Programas “Fazenda Aberta” e “Fazenda 
Vai à Escola” para ONGs, escolas técnicas, associações profissionalizantes e universidades. –
66 palestras sobre Educação Fiscal e os objetivos do PNEF – Programa Nacional de Educação 
Fiscal. - 25 seminários para a divulgação e esclarecimento sobre legislação tributária e Nota 
Fiscal Paulista. 
 
11. PROFISCO – Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado de São Paulo 
11.1 – Projeto “Modelo de Atuação e Gestão da Escola Fazendária revisada e implantada”: 
 

- Workshops e cursos para treinamento, reciclagem e orientação de toda a equipe Fazesp.  
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- Realização da primeira etapa do programa de formação para os gestores de capacitação, servidores 
das várias áreas da Sefaz, co-responsáveis pelo planejamento e execução do Programa de 
Capacitação da Fazesp. 
- Início do trabalho de revisão dos processos internos da Fazesp com o mapeamento de procedimentos 
relativos ao planejamento e à execução do Programa Anual de Capacitação. 

 
11.2 – Projeto “Programa de Educação Fiscal para a Cidadania Ampliado”: 
 

- Criação de identidade visual do Programa da Educação Fiscal no Estado de São Paulo.  
- Realização do III Seminário de Educação Fiscal em São Paulo. Objetivo:  promover a Educação Fiscal 
para o exercício da cidadania, estimular  a participação democrática da sociedade no acompanhamento 
e no controle da gestão pública. 
- Revisão e edição de material didático  utilizado pelo Programa. 
- Edição de dois novos vídeos e preparação da cartilha “Os Donos da Cidade” para alunos do ensino 
fundamental. 

 
11.3 – Projeto “Estrutura física e tecnológica da Escola Fazendária adequada”: 
 

- Dimensionamento de necessidade de adequação física, de equipamentos tecnológicos e de mobiliário 
na Fazesp-sede e nas salas de aula e auditórios das unidades fazendárias regionais. 
- Aquisição de equipamentos tecnológicos e mobiliário para as seguintes unidades regionais 
fazendárias: Araçatuba, Araraquara, Taubaté, Sorocaba, Lapa e Butantã. 

 
11.4 – Projeto “Programa de Educação a Distância aperfeiçoado e ampliado”: 
 

- Formação de 2 servidores por meio da participação no Curso “Especialização em Educação a 
Distância” com ênfase na docência e na tutoria em EaD. 

 
IV – Unidade de Coordenação de Programa – UCP 
 
Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil - PROFISCO/SP - Em 27 
de setembro de 2010 foi assinado o Acordo de Empréstimo nº 2331-OC/BR do projeto BR-
L1268 (PROFISCO). Em 02 de fevereiro de 2011 foi iniciado o Programa. 
 
Cabe à Unidade de Coordenação de Programa – UCP o gerenciamento e a operacionalização 
do Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil – PROFISCO/SP, que 
envolve recursos de contrapartida do Tesouro e de empréstimo do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID. 
 
 
Departamento de Planejamento e Gestão de Projetos - DPG 
Projeto 1.1 – Planejamento Estratégico da SEFAZ aprimorado 
 
* Objetivo: Atualizar o Planejamento Estratégico das Coordenadorias e elaborar o P.E. das Diretorias      
   da CAT- Coordenadoria de Administração Tributária. 
 
* Ações Executadas:  
- Iniciado o processo de revisão do planejamento estratégico corporativo da SEFAZ com o gabinete do 
secretário e as coordenadorias; 
-Em fase de Elaboração de TR para executar o desdobramento do planejamento estratégico da SEFAZ.
Projeto 1.2– Metodologias e ferramentas de gerenciamento de projetos na SEFAZ aperfeiçoadas 
e difundidas 
 
* Objetivo: Definir e implantar metodologia de gerenciamento de projetos  
 
* Ações Executadas: sem execução 
Projeto 1.3 – Rotina de identificação e otimização de processos  
 
* Objetivo: Definir e implantar modelo de Gestão de Processos na SEFAZ. 
 

* Ações Executadas: 
- realizado workshop de "Elaboração de Indicadores de Processos”. 
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Projeto 1.4 – Sistemática de gerenciamento de riscos nos processos estratégicos da SEFAZ  
 
* Objetivo: Definir e implantar sistema de Gestão de Riscos na SEFAZ 
 
* Ações Executadas: sem execução 
Projeto 2.1 - Rotina de busca, utilização e difusão de soluções inovadoras, referências e 
tendências introduzidas na gestão fazendária 
 
* Objetivo: Dotar a SEFAZ das soluções inovadoras já praticadas quer sejam oriundas do mercado 
interno ou do mercado externo.  
 
* Ações Executadas: sem execução 
Projeto 11.1 - Gestão de Conhecimento da SEFAZ aprimorada 
 
* Objetivo: Definir processo de retenção, organização e institucionalização do conhecimento na SEFAZ  
 
* Ações Executadas: - Contratado  e executado trabalho de consultoria para fazer a revisão  e 
validação dos projetos PROFISCO, de responsabilidade do   DPG;  
- Iniciada a elaboração de TR para contratação de capacitação em Gestão do Conhecimento. 
Projeto 11.2 - Mecanismos de estímulo à inovação na SEFAZ  
 
* Objetivo: Implantar processo de captação e difusão  na apresentação e implementação de soluções 
inovadoras na SEFAZ-SP. 
 
* Ações Executadas: sem execução 

 
Escola Fazendária do Estado de São Paulo – FAZESP 
Projeto 8.1 - Programa de Educação Fiscal para a Cidadania ampliado 
 
* Objetivo: Conscientizar a sociedade quanto à importância do cumprimento da obrigação tributária e 
do acompanhamento e fiscalização do gasto público, e criação de um Portal de Educação Fiscal para o 
público externo. 
 
*Ações Executadas: 
 - Criada a Identidade Visual do Programa de EF para a Cidadania. 
Projeto 10.1 - Estrutura Física e tecnológica da Escola Fazendária revisado  
 
* Objetivo: Melhorar a capacidade e qualidade de atendimento ao treinando, com otimização de custo 
a partir da adequação física e tecnológica da Escola Fazendária. 
 
* Ações Executadas: 
 - Concluído levantamento das necessidades atuais das DRTs de Araraquara, Araçatuba, Campinas, 
Lapa e Pinheiros;  
- Adquiridos equipamentos e mobiliários para atendimento das necessidades  das delegacias regionais; 
- Concluído o projeto executivo, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro  referentes a 
reforma do imóvel da Escola Fazendária da Rua do Carmo. 
Projeto 10.2 - Modelo de Atuação e Gestão da Escola Fazendária revisado  
 
* Objetivo: Criação e Implantação de Sistema de Gestão da FAZESP integrado ao Sistema de 
Monitoramento da Capacitação e do Sistema de RH. 
 
* Ações Executadas: 
- Execução de Curso em Gestão de Pessoas e Capacitação por Competências. 
Projeto 10.3 - Programa de Educação a Distância aperfeiçoado e ampliado. 
 
* Objetivo: Criação e Implantação de Sistema de Gerenciamento de cursos no Programa de Educação 
à Distância. 
 
* Ações Executadas: 
- Em execução o curso de especialização em educação à distância pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS; 
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Coordenadoria Geral da Administração – CGA 
Projeto 1.5-Unidades da SEFAZ readequadas 
 
* Objetivo: Atendimento presencial otimizado e satisfação dos usuários internos aprimorados a partir 
da adequação em novo local físico da Unidade Regional de Osasco e da DRTC-I. 
 
*Ações Executadas: 
 - Contratada empresa  para a execução da obra da DRTC-I. 
Projeto 7.1-Arquivo de Prontuários de Servidores/Contribuintes 
 
* Objetivo: Agilizar o tempo para liberação dos processos para pedido de vista e reabertura e prover o 
acervo de toda segurança necessária. 
 
* Ações Executadas: 
 - Projeto de reforma concluída; 
- Memorial Descritivo elaborado. 

 

Coordenadoria da Administração Tributária – CAT 
Projeto 3.1 - Sistema autenticador e transmissor de documentos fiscal digital - implantado   
 
* Objetivo: Facilitar o envio dos arquivos à SEFAZ/SP, simplificando o cumprimento de sua obrigação 
acessória de registro e escrituração do movimento mensal de vendas através da criação de um novo 
documento digital e de seu sistema de recepção. 
 
* Ações Executadas:  
- Contratada consultoria da FUSP para teste da solução técnica a ser empregada no equipamento 
transmissor dos CF-e. e para a elaboração do roteiro de análise das fabricantes dos equipamentos 
transmissores de CF-e. - Contratada consultoria para o desenvolvimento do sistema de recepção e 
cruzamento dos arquivos dos CF-e. 
Projeto 3.2- Sistema de Controle de Vazão (Volume) de Combustíveis   
 
* Objetivo: Controlar a arrecadação no setor de combustíveis  por meio do controle de vazão/volume 
nos postos revendedores do Estado de São Paulo. 
 
*Ações Executadas: sem execução 

Projeto 3.3- Metodologia e infraestrutura de rastreamento de veículos e de cargas 
 
* Objetivo: Controlar as operações com mercadorias de alto valor agregado  por meio de informações 
obtidas sobre rotas de cargas e veículos. 
 
* Ações Executadas: sem execução 

Projeto 3.4 - Metodologia de fiscalização utilizando as informações da NF-e -  implantado 
 
*Objetivo: Executar ações fiscais mais qualificadas, baseadas no cruzamento das informações de 
documentos fiscais digitais e de outros sistemas digitais. 
 
*Ações Executadas:  
-Adquirido software de datamining customizado para efeitos de auditoria digital; 
- Realizado cursos de informática forense pelo setor da Inteligência Fiscal. 
 

Projeto 3.5- Sistema eletrônico de Consulta Tributária  
 
*Objetivo: Propiciar prazos reduzidos de respostas de consultas tributárias aos contribuintes.  
 
* Ações Executadas: sem execução 
 

Projeto 3.6 - Sistema de Controle das Operações de Drawback, exportações e remessas para 
área de livre comércio 
 
* Objetivo: Desenvolver e implantar o Controle das operações de Drawback, exportação e remessas 
para área de livre comércio on line e em tempo real.  
 
* Ações Executadas: sem execução 
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Projeto 4.1 – Sistema de gestão do IPVA 
 
* Objetivo: Desenvolver e implantar o Sistema de Gestão do IPVA. 
 
 * Ações Executadas: sem execução 

Projeto 4.2: ITCMD – Sistema de cruzamento de informações das declarações on-line  
 

* Objetivo: Desenvolver e implantar o Sistema de Gestão do ITCMD 
 
* Ações Executadas: sem execução 
Projeto 4.3 - TAXAS - Sistema de controle de prestação de serviços nas unidades prestadoras de 
serviços de outros órgãos estaduais, incluído o poder judiciário 
                                                                             
* Objetivo: Desenvolver e implantar o Sistema de Arrecadação de Taxas de serviços prestados pelo 
Estado  
 
* Ações Executadas: sem execução 

Projeto 4.4 - CADEMP – Cadastro de Empresas Paulistas -  implantado 
 
*Objetivo: Agilizar o processo de legalização de empresas, através da integração dos sistemas dos 
órgãos envolvidos, facilitando a vida dos empreendedores, reduzindo a sonegação fiscal e aumentando 
o controle sobre as empresas estabelecidas no Estado. 
 
*Ações Executadas: Sem execução 
Projeto 4.5 - Emissão de NF-e ampliada e massificada para contribuintes de diversos setores 

*Objetivo: Controle sobre o número de empresas emissoras de NF-e intensificado através de 
melhorias no sistema. 
 
*Ações Executadas:  
-Este projeto deverá ser cancelado do Profisco/SP,  sua execução está sendo conduzida com os 
recursos próprios  da SEFAZ. 
Projeto 4.6 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e  
 
*Objetivo: Controle sobre o número de empresas emissoras de CT-e intensificado através da 
implantação de um sistema de recepção dos documentos. 
 
*Ações Executadas: 
-  O projeto deverá ser cancelado do Profisco/SP,  sua execução,  foi iniciada com os recursos próprios 
da SEFAZ 
Projeto 4.7 - Escrituração Fiscal Digital (EFD) -  implantada 
 
*Objetivo: Trabalho de auditoria fiscal otimizada  pela redução no tempo para obtenção de informações 
e melhoria da confiabilidade, via substituição e consolidação das formas de escrituração existente. 
 
*Ações Executadas: sem execução 
Projeto 4.8 - Sistema para captura e tratamento das informações da Escrituração Contábil Digital 
(ECD) -  Implantado 
 
*Objetivo: Trabalho de auditoria contábil otimizado, reduzindo o tempo para obtenção de informações e 
melhorando a confiabilidade das mesmas, tendo por base um sistema único de dados dos 
contribuintes. 
 
*Ações Executadas: sem execução 
Projeto 8.2 - Novo modelo de relacionamento eletrônico com o contribuinte - Implantado. 
 
*Objetivo: Relacionamento com o contribuinte ampliado e facilitado pela implantação de serviços em 
ambiente de internet. 
 
*Ações Executadas:  
-Elaborado Termo de Referência para  contratação de consultoria para o desenho do Portal do 
Contribuinte; Publicada a  Solicitação de Manifestação de Interesse, com respectiva série de respostas 
para condução de uma Seleção Baseada em Qualidade. 
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Depto de Tecnologia da Informação – DTI 
Projeto 9.1- Infraestrutura de desenvolvimento de sistemas de TI  
 

* Objetivo: Implantar processo de desenvolvimento de sistemas mais ágeis. 
  

* Ações Executadas:  
- Elaborado Termo de Referência para contratação do curso de Avaliação por Ponto de Função. 

Projeto 9.2 - Metodologia de gerenciamento de processos, qualidade e níveis de serviço 
                                                                                                  
* Objetivo: Melhorar o nível de maturidade de governança de TI  
 

* Ações Executadas: 
- Elaborados os Termos de Referência para a contratação de duas consultorias “implantação dos 
objetivos de controle COBIT” e “implantação do processo de gestão de portfólio e de projetos de TI”. 
- Publicada a manifestação pública de interesse referente a  2ª consultoria. 
Projeto 9.3 - Boas práticas de gestão operacional de TI  
 

* Objetivo: Implantar  melhores práticas de TI ( ITIL V3). 
 

* Ações Executadas:  
- Adquirido software para a gestão operacional de TI  
- Contratada  consultoria  para implantar o ITIL V3, incluindo capacitação da equipe.  
Projeto 9.4 - Sistemática de replicação e direcionamento de clientes a um site de contingência 
externo à sede da SEFAZ  
 

* Objetivo: Replicar as informações entre o site principal e o site de contingência de modo a garantir 
que o site de contingência esteja sempre apto a substituir o site principal 
 

*Ações Executadas:  
- Projeto em execução sem a utilização dos recursos do PROFISCO até o presente momento. 
Projeto 9.5 - Arquitetura e modelo de negócio de TI formalizado e institucionalizado 

                                              
* Objetivo: Implantar estrutura tecnológica da SEFAZ reconhecida, institucionalizada e efetivamente 
aplicada. 
 

* Ações Executadas:  
- Contratada capacitação da equipe em TOGAF. 
Projeto 9.6 - Implantação de boas práticas de Gestão da Segurança da informação 
 

* Objetivo: Melhorar os níveis de segurança da informação nos ambientes de TIC da Sefaz-SP 
 

* Ações Executadas: 
 - Elaborado Termo de Referência para a contratação da consultoria para a realização de campanhas 
de conscientização, vídeos educativos e treinamento para a divulgação das políticas e melhores 
práticas da segurança da informação. 
Projeto 9.7- Implantação de ambiente para gestão coorporativa de conteúdo de documentos 
  

* Objetivo: Disponibilizar infra-estrutura tecnológica  para facilitar e otimizar os recursos necessários 
para projetos de gerenciamento corporativo de conteúdo (ECM) e de documentos (GED). 
 

* Ações Executadas: 
 - Contratada consultoria para a implementação do modelo corporativo de gestão documental. 

 
Unidade de Coordenação de Programa – UCP 
 

Projeto ADM 1 – Gestão de Projetos 
 

* Objetivo: Realizar a gestão técnica, administrativa e orçamentário-financeira do PROFISCO/SP. 
 

* Ações Executadas:  
-Realizado curso de MS-Project para todos os líderes de projeto, gestores e equipe da UCP; Licitações 
e Contratos para todos os líderes de projetos;  
-Realizado workshop de novas políticas de aquisições com apoio do BID; 
-Desenvolvido e implantado o Sistema de Gestão de Demandas do PROFISCO; 
-Elaborados os relatórios de acompanhamento mensal dos projetos PROFISCO; 
-Atualizado o Plano de Ação e Investimento – PAI, documento do BID; Plano de Aceleração para 
aquisições e contratações; 
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-Acompanhamento das missões realizadas pelo BID para monitoramento do Plano de Aceleração do 
PROFISCO; 
-Elaborada a proposta orçamentária de 2012 e alterações orçamentárias do PROFISCO; especificação 
para implementação de módulo de centros de custos no SIAFEM ; 
- Instruir, elaborar e acompanhar os processos licitatórios e contratos de prestação de serviços e 
aquisição de bens. 
 

Projeto ADM 2 – Monitoramento e Avaliação 
 

* Objetivo: Monitorar a execução dos Projetos do PROFISCO e elaborar os Relatórios Semestrais do 
BID 
 

* Ações Executadas: 
 -Definida a sistemática de monitoramento e avaliação do Programa; ferramentas de monitoramento e 
avaliação do PROFISCO; 
- Elaborados relatórios gerenciais mensais dos projetos e  Relatórios de Progresso do BID; 
-Acompanhar  a atualização do Plano de Ação e de Investimentos (PAI) . 

 

 

Projeto 2.2 – Convênios e acordos de cooperação, com instituições selecionadas, celebrados 
 
* Objetivo: Contribuição ao desenvolvimento organizacional e tecnológico da SEFAZ pela cooperação 
e troca de experiências entre instituições participantes do COGEF. 
 
* Ações Executadas: 
 - Participar de todas as reuniões da COGEF de 2011. 

 
Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações Eletrônicas – CEDC 
 

Projeto 7.2 – Sistema Bolsa Eletrônica de Compras (BEC/SP) revisto e ampliado 
 
* Objetivo: Ampliação da utilização da BEC para os municípios e outras entidades, melhoria na 
qualidade das aquisições, aprimoramento da gestão  e desenvolvimento de fornecedores. 
 
* Ações Executadas:  
-Contratada consultoria para a implantação do banco de preços referenciais; 
-Elaborada  minuta de  decreto de ampliação da BEC para municípios; 
-Iniciado processo de seleção de consultoria para avaliação de fornecedores e unidades compradoras, 
na modalidade SBQC (Seleção Baseada na Qualidade e Custo) do BID; contratação de consultoria 
para organização de um seminário nacional e um internacional no primeiro semestre de 2012 sobre 
compras eletrônicas. 
 

Projeto 7.3 – Novo modelo de acompanhamento das entidades descentralizadas  
 
* Objetivo: Otimizar análise técnica dos processos oriundos das entidades descentralizadas e melhorar 
qualidade das análises emitidas pelo GED, aumentando a aderência entre as análises e as decisões 
dos órgãos deliberativos. 
 
* Ações Executadas:  
-Finalizado o módulo de gestão por indicadores do SIEDESC; 
-Iniciado o desenvolvimento do módulo de controle do tesouro do SIEDESC. 
 

Projeto 7.4 – Sistema informatizado para o gerenciamento eletrônico de documentos  
 
* Objetivo: Aprimorar o processo de armazenamento, localização e recuperação dos documentos 
relativos ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado (Palácio Clóvis Ribeiro) e às entidades 
descentralizadas, incluindo as extintas, através da implantação do sistema de Gerenciamento 
Eletrônico de Documentos. 
 
* Ações Executadas:  
-Elaborado estudo de viabilidade do projeto piloto; 
-Elaborado TR para contratação de consultoria para mapear e modelar os processos das áreas 
envolvidas. 
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Coordenadoria de Administração Financeira – CAF 
 

 

Projeto 6.1 - Sistema de custos integrado ao Sistema de Administração Financeira para 
Estados e Municípios - SIAFEM/SP. 
 
 Objetivo: Atender aos dispositivos da lei de responsabilidade fiscal   
 
* Ações Executadas:  
-Contratada consultoria para definir metodologia para apuração dos custos dos serviços públicos em 
entidades piloto (Fundação Casa, Secretaria da Saúde, Secretaria da Administração Penitenciária e 
Secretaria da Educação);  
-Adquiridas licenças para atualização do SIGEO; 
- Realizados dois seminários de custos do serviço público;  
- Elaborado o TR para contratação de consultoria para a migração do SIGEO. 
 

Projeto 6.2 - Fiscalização da Folha de Pagamento dos servidores estaduais 
 
* Objetivo: Assegurar a eficácia no gerenciamento do gasto público com despesa de pessoal, através 
do fortalecimento da fiscalização da folha de pagamento dos servidores estaduais. 
 
* Ações Executadas: sem execução 

 
V – Núcleo Especial de Modernização da Administração Estadual – NEMAE (UEP) 
 
Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, 
Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE - prevê a Modernização 
da Administração Tributária da SEFAZ/SP, mediante ações voltadas à implantação do Sistema 
Público de Escrituração Digital – SPED. Recursos:  Tesouro e do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. A execução do Programa foi interrompida no 
exercício de 2011 para reavaliação do escopo considerando que muitas das ações têm sido 
implementadas com recursos próprios da SEFAZ/SP.  
 
VI – Departamento de Tecnologia da Informação – DTI - Durante o ano de 2011 o DTI obteve 
as seguintes realizações: 

 
1. Recursos humanos: funcionários DTI (Comparativo 2010 e 2011). 

 
 

Cargo 2010 2011 Variação (%) 
AFR   102 95 -7 
APOFP 11 14 27 
Assistente Administrativo e Controle do Erário 5 5 0 

Assistente Técnico da Fazenda Estadual 6 6 0 
Diretor Técnico 3 3 0 
Executivo Público 4 5 25 
Cargo 2010 2011 Variação (%) 

Oficial Administrativo 1 1 0 

TEFE - 3 - 
Total de Fazendários 132 132 0 
CAST 81 93 15 
CPM Braxis 42 40 -5 

G&P Projetos e Sistemas Ltda. 101 102 1 

Microsoft 13 13 0 

Officeware 14 23 64 

Prodesp 34 28 -18 
Total de Terceiros 285 299 5 
Total Geral 417 431 3 
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2. Orçamentos e aquisições de investimentos e Custeio em Tecnologia da Informação  
 

Valor Disponível Orçamento Executado 
Descrição 

2010 2011 2010 2011 

Custeio 87.557.212,80 96.549.700,00 72.731.999,93 96.069.400,00 

Investimento (DTI) 19.300.000,00 26.793.417,79 23.783.858,12 24.184.435,78 
Investimento FATs 5.500.000,00 16.008.500,00 5.500.000,00 16.008.500,00 
Total 112.357.212,80 139.351.617,79 102.015.858,05 136.262.335,78 

 

 
3. Infraestrutura e tecnologia - Ampliação da infra-estrutura. Aumento dos links de 
comunicação (regionais) e armazenamento de dados. 

 

Dimensão 2010 2011 Crescimento 
Espaço para Armazenamento de Dados 420 TB 1,2 PB 185% 
Espaço para Armazenamento de Dados Históricos 1.024 TB 1.024 TB - 
Links de Comunicação das Delegacias Regionais (total) 547 MB/s 714 MB/s 30% 
Capacidade de Processamento Aumento de 50% em relação ano 2010 

 
Site Backup em Campinas: Concluído.  
 

- Atendimento de 167.730 chamados. 
- Crescimento de mais de 50% de telefones IP e upgrade do PABX IP.  
- Ativação do padrão wireless 802.11n no prédio sede.  
- Saída Trânsito Internet pela Sefaz como Ponto do AS GESP. - Implantação de solução Antispam,  
Filtro de Conteúdo Web e Virtualização.  
- Carregamento das informações no DW em D-1. 
- Concluída a instalação das TVs de LCD do Projeto TV corporativa. Função: veicular notícia 
institucional. 
- Implantação de sistema SAS, utilizado para efetuar projeções de arrecadação tributária baseadas em 
modelos estatísticos. 
- Criação de ambiente de gestão de identidades - IDM – para autenticação e autorização de acesso de 
usuários a sistemas computacionais da Sefaz.. 
- Atualização tecnológica do ambiente Posto Fiscal Eletrônico. 

 

      
 
4. Sistemas de informação e serviços de TI: Desenvolvimento e implantação de diversos 
sistemas. Novos Serviços de TI.  Destacaram a participação nos principais: 
 

Sistemas Descrição 

Ambiente de pagamentos 
Desenvolvimento de sistema de troca de arquivos com instituições 
financeiras para diminuir o tempo de comunicação de pagamentos 
para a SEFAZ. 

Controle de Taxas 
Sistema para controle do processo de recolhimento de taxas e 
integração com o Sistema de Pagamentos. 

SIGEC 
Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de débitos com a 
SEFAZ.  

CF AIIM- Conta Fiscal de Autos 
de Infração e Imposição de Multas 

Desenvolvimento de sistema de controle de cobrança de autos de 
infração. 

DEC - Fase 2 Domicílio Eletrônico do Contribuinte - Fase 2 
RECOPI Sistema de controle de transporte e venda de papel imune. 
Integração DEC com ePat Integração do DEC ao ePAT. 
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Sistemas Descrição 

Controle de Acesso Unificado 
Desenvolvimento de sistema de controle de acesso unificado 
utilizando-se certificados digitais. 

DIPAM - Fase 1 

Sistema de cálculo do Índice de Participação dos Municípios – 
Permite que as tarefas necessárias para apuração dos índices 
rodem automaticamente. 1ª fase em produção (dez/2011), nova 
versão para produção previsão fev/2012. 

ePAT - Sistema eletrônico de 
contencioso 

Processo Administrativo Tributário Eletrônico: meio eletrônico na 
lavratura do auto de infração, na tramitação dos processos 
administrativos tributários, para a prática e comunicação de atos e 
para a transmissão de peças processuais. Implantação do primeiro 
módulo do sistema que eliminará o uso de papel no processo de 
contencioso na SEFAZ. 

NFe Novos módulos Nota Fiscal Eletrônica - Novos Módulos 
CTe Novos módulos Conhecimento de Transporte Eletrônico - Novos Módulos 
Cálculo de PR Programa de cálculo em dot NET 
Credito Acumulado - Módulo 
Custo 

Sistema que visa melhorar o processo de apuração de Crédito 
Acumulado de ICMS. 

eCredRural - Crédito Produtor 
Rural 

Melhorar as verificações fiscais preliminares, tanto dos documentos 
de entrada com direito a crédito quanto dos documentos de 
transferência referente ao Crédito de Produtor Rural; 

 
 
Manutenção evolutiva, adaptativa e/ou corretiva. 
 

Sistemas Descrição 
AVA - Ensino à distância Aplicação que permite a FAZESP ministrar cursos à distância. 

Avaliação do Estágio Probatório (AEP) Controla as avaliações dos funcionários em estágio probatório 
da SEFAZ/SP. 

CADESP  Novo Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo. 
Funciona com o Cadastro Sincronizado da Receita Federal. 

Calculadora Eletrônica Efetua o cálculo de juros e multa do ICMS. 

CIGER Sistema de Gerenciamento de Controle Interno. 

COMEX – COMEXIMP Programa de comércio exterior utilizado pelo Fiscal. 

COMEX – Recintoalfandegado Programa de comércio exterior utilizado pelos armazéns. 

COMEX - SIMP Programa de comércio exterior utilizado pelos contribuintes. 

Credenciamento CTe Habilita os contribuintes a utilizarem o sistema Conhecimento 
de Transporte Eletrônico – Cte. 

Credenciamento Nfe Habilita o contribuinte a utilizar o sistema da Nota Fiscal 
Eletrônica. 

DEC Domicílio Eletrônico do Contribuinte. 

Integração entre o CTe e o CADESP Permite o sistema Conhecimento de Transporte Eletrônico 
(CTe) consultar o novo cadastro de contribuintes. 

IPVA Manutenções e implementações de novas funcionalidades 
NFCE  Novas cargas e implementações de novas funcionalidades 
Novo Cadastro de UA  Dados das UAs são alimentados pelo sistema e atualiza a 

base do mainframe. 
Novo Cadastro de UA - Interligação 
com a Folh@ via Web Service 

Integração do novo Cadastro de UA com o sistema Folh@. 

Novo Cadastro de UA - mensageria 
XSB  

Capta as modificações no Cadastro de UA e atualiza o 
Mainframe via canal seguro. 

Novo CAU - Cadastramento de 
Usuários 

Cadastramento de Usuários do SIAFEM /SIAFISICO / 
COMUNICA. 

Participação de Resultados e 
Bonificação de Resultados – PR e BR 

Programa de cálculo das gratificações Participação de 
Resultados e Bonificações de Resultados. 

PIQ – Prêmio de Incentivo à Qualidade Calcula a gratificação PIQ aos funcionários da SEFAZ/SP. 
Portal de Transparência - Consultas 
via Web 

Dar transparência aos contribuintes sobre as atividades e 
destinação dos recursos do Governo de São Paulo.  

SCD Sistema de Controle de Documentos. 
Utilidades Públicas Novas rotinas de carga de dados. 
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Sistemas Descrição 
Portal de Transparência - Web Service Fornece a informação contida nas consultas do Portal de 

Transparência através de Web Service. 
SAF - Sistema de Administração de 
Frota de Veículos 

Implantação do sistema no Estado de São Paulo. 
 

SEFAZNET - Novo Portal Internet  Desenvolvido em SharePoint. 

Serviço de atualização de grupos no 
AD 

Atualiza os grupos do AD através dos dados do SIAP 

SGE Sistema de gerenciamento dos projetos e atividades da 
SEFAZ/SP. 

TIT - Extrato de Processos Integração com o sistema VDTIT permitindo o download das 
decisões em PDF. 

Nota Fiscal Paulista 

Implantação de novos módulos (recadastramento, 
transferência de créditos para o Banco do Brasil) e automação 
de rotinas manuais (cruzamentos de dados, cálculo do crédito, 
geração de relatórios). 

Nota Fiscal Eletrônica 

NF-e: Implementação da versão 2.00 dos webservices e do 
serviço de processamento. Projeto de nova estrutura de 
persistência de dados para otimização de desempenho. Novo 
site de consulta. Gravação de dados de auditoria. Início de 
desenvolvimento de eventos de confirmação de recebimento e 
carta de correção. Resolução de incidentes e manutenção. 

Nota Fiscal Eletrônica – Integra 

NFe Integra: (sincronismo de NFe’s (Notas Fiscais Eletrônicas) 
entre a SEFAZ-SP e a Receita Federal) 
- Re-implementação dos serviços NFe-Envio, NFe-Recepção, 
NFe-GeraFila e NFe  Protocolos Faltantes. 
- Manutenções e otimizações do NFe-Integra. 

CTe - Integra 

CNe Integra (sincronismo de CNe’s (Cadastro Nacional 
Emissores) entre a SEFAZ-SP e a Receita Federal): 
- Implementação dos serviços CNe-Envio e CNe-GeraFila 
-Manutenções e otimizações do CNe-Integra. 
CTe Integra (sincronismo de CTe’s (Conhecimento de 
Transporte Eletrônico) entre a SEFAZ-SP e a Receita Federal).
- Implementação dos serviços CTe-Envio, CTe-Recepção, CTe-
GeraFila e CTe-Protocolos Faltantes. 
- Manutenções e otimizações do CTe-Integra. 

Conhecimento de Transporte 
Eletrônico 

CT-e:  Implementação da nova versão do WebService e do 
serviço de processamento do CTe. Criação de casos de teste 
na ferramenta  SoapUI e testes unitários. Atualização do site 
de consulta. Criação de site que servirá como monitoração 
para SEFAZ Virtual. 

Recepção e treinamento de novos 
fiscais 

45 fiscais do concurso de 2009 foram treinados por 3 meses no 
uso da plataforma Net. 

Comunicação com a Polícia Militar Sistema de troca de informações de IPVA com a Polícia Militar.

Cálculo de BR 
Desenvolvimento, execução e automação de rotinas que 
calculam a participação nos resultados e a bonificação de 
resultados de servidores do estado. 

VDTIT Sistema de consulta de decisões do TIT. 

SGD Sistema de Gestão de Demanda. 

SIEDESC Sistema de Informações das Entidades Descentralizadas. 

Telefonia do Palácio Clóvis Ribeiro Administração do sistema de Telefonia. 
 
 

3 – Outras Áreas  
 
3.1 Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC 
 
1 - Aspecto Societário e de Governança Corporativa 
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CODEC emitiu 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 2010;  - Votação do relatório 
da administração; - Eleição de Conselheiros Fiscais; - Indicação de Conselheiros de Administração e 
Orientação, 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; - Fixação da 
remuneração dos Administradores e conselheiros;- Alienação e conversão de ações; - Emissão de 
debêntures; e - Alterações de Estatutos Sociais. 

 
2 – Política de Recursos Humanos 
 

Quadros de Pessoal – o CODEC manifestou sobre a alteração e/ou fixação de Quadros de 
Pessoal, contemplando o redimensionamento e criação de posições em cargos permanentes e 
de livre provimento, contratações, realização de concursos públicos, reposição automática de 
vagas, e outros, das entidades estatais - Empresas e Fundações. Objetivo: implementar uma 
política saudável de gestão na área de recursos humanos. 
  
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, carreiras e salários, plano de demissão voluntária e os 
pleitos de participação dos empregados nos lucros e/ou resultados – PLR, do exercício de 
2010 quanto à aferição de metas, e de 2011 sobre a fixação de indicadores e metas, das 
empresas sob controle acionário do Estado.  
 

 

Editado, em 26 de março 2011, o Decreto estadual nº 56.877/2011  dispõe sobre a implementação dos 
Programas de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, no âmbito das empresas controladas pelo 
Estado. A norma estabelece, entre outros, as diretrizes para a apresentação do pleito, com definição de 
prazos, dos indicadores, das metas, do critério de distribuição dos pesos e das fórmulas de aferição, do 
montante máximo de pagamento e sua abrangência. 
 

CODEC - procedeu a análise preliminar das propostas de implantação de PLR para o exercício de 
2011, encaminhadas pelas empresas, de forma a adequá-las às diretrizes estabelecidas no referido 
normativo. 
 

- emitiu pareceres técnicos para subsidiar a decisão da Comissão de Política Salarial, avaliando a 
aderência do programa proposto às diretrizes e objetivos estratégicos do Governo, notadamente no 
que concerne à melhoria dos níveis de qualidade do serviço prestado ao usuário e eficiência na 
aplicação dos recursos públicos. 

 

 
3 - Atuação em Outras Áreas 
 
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, disponibilizando-a, por meio eletrônico, no 
endereço (http://www.fazenda.sp.gov.br/legislacao/codec).  
 
Dando continuidade aos exercícios anteriores vem atuando no estudo e no desenvolvimento 
para implementação de práticas de governança corporativa, a serem adotadas pelas Empresas 
controladas pelo Estado. 
 
3.2 Ouvidoria 

 
As atividades da Ouvidoria da Secretaria da Fazenda no ano de 2011 foram: 
 
 - Atendimentos ao usuário do serviço público - 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. 
 

http://www.fazenda.sp.gov.br/legislacao/codec�
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1) Atendimentos-  Comparação do volume de atendimento entre o 2010 e 2011: 
 

Discriminação 2010 2011 2011/2010 
Atendimentos - quantidade 24.075 18.374 -23,68% 

 
Produtividade da Ouvidoria: 16.825 atendimentos referentes aos serviços originais da SEFAZ e 
1.549 às atribuições da Jucesp, que no termos do Decreto nº 51.460/07, passou a integrar a 
estrutura básica da Pasta, definida pelo artigo 3º do Decreto nº 43.473/98. 
 

A partir de janeiro a Junta Comercial do Estado de São Paulo foi transferida para a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia nos termos do Decreto nº 56.702, de 
31/1/2011, publicado em 01/2/011, no entanto, durante o primeiro semestre de 2011 a 
Ouvidoria Fazendária continuou a atender o usuário dos serviços da JUCESP, até a conclusão 
da transferência. 
 
2) Capacitação Profissional  - técnicos da Ouvidoria participaram de cursos de capacitação 
realizados em parceria com a FAZESP em 2011. 
 

Curso Período Participantes 
Alinhamento e Desdobramento da Estratégia em Organização Pública outubro 1 

 
Participação do XIX Congresso Brasileiro de Ouvidores, em São Paulo, em novembro. 
3) Resultados das atividades - fatos tidos como relevantes no exercício de 2011, e seus 
desdobramentos: 

 

Os temas “Nota Fiscal Paulista” e “CADIN” estão presentes em mais de 70% das manifestações dos 
usuários dos serviços públicos, recebendo os devidos encaminhamentos para dirimir as dúvidas e 
alcançar resolução de problemas. 

 
 

 
III – Entidades Vinculadas 
 
1. Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São 
Paulo (AFESP) 
 
 
Ficha Técnica 
 

Data início das atividades 11/03/2009 
Data 1ª Operação Junho/2009 
Capital Social Integralizado R$ 1 bilhão 
Total de Clientes (qtde) 604 
Total de Cidades (qtde) 161 
Saldo carteira operações R$ 337 milhões 
% Rating Carteira AA – C 97,85% 

 
 
Desembolsos   

 R$ Milhões  
Linhas de Financiamento 2009 2010 2011 Acumulado 

Capital de Giro:  28,6 110,9 103,2 242,7 

Projetos e Investimentos:  0,0 31,0 76,9 107,9 

Recursos Terceiros (BNDES):  0,0 78,9 57,3 136,1 

Total  28,6 220,8 237,4 486,7 

Quantidade de operações  170 1.165 561 1.896 
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Principais Indicadores 
 

Patrimônio Líquido R$ 1.025 milhões 

Ativos Totais: R$ 1.153 milhões 

ROAE 5,60% 

ROAA 5,07% 

Índice de Eficiência 41,17% 

Índice de Inadimplência 1,15% 

Índice de Basiléia 215% 

Possibilidade de Alavancagem R$ 7,11 bilhões 

 
Apresentação 
 
Agência de Fomento Paulista foi criada pela Lei Estadual 10.853, de 16 de julho de 2001 e o 
Decreto 52.142, de 06/09/2007 dispôs sobre a constituição e o funcionamento. A Agência faz 
parte da Administração indireta do Estado de São Paulo, que detém o controle acionário dos 
99,99% das ações. 
 
Com o compromisso da excelência, a Agência de Fomento Paulista preza pela transparência, 
modernidade e respeito, procurando superar as expectativas dos seus parceiros e 
colaboradores, gerando, assim, resultados concretos. 
Planejamento Estratégico  
 

 

Projeto de Planejamento Estratégico - 2012 a 2015 - consolidar os resultados já alcançados e afinar a 
sua atuação, dirigindo-a mais diretamente ao cumprimento de sua missão e potencializar o 
desenvolvimento do Estado de São Paulo. Parceria: Fundação Getúlio Vargas. 
 

Objetivo: desenvolver o Estado de São Paulo através do fomento a projetos de investimento e inovação 
destinados às pequenas e médias empresas e aos municípios, considerando, em uma visão sistêmica, 
os importantes parceiros, tais como governo, entidades empresariais, órgãos e institutos de pesquisas, 
organismo financeiros multilaterais, outros. 

 
As principais estratégicas traçadas foram: 
 

Princípios:  
- Busca de excelência como fator de diferenciação e estratégia de crescimento. 
- Participação nos grandes projetos do Governo Estadual. 
- Redução das diferenças regionais. 
- Apoio a projetos municipais que impactam o desenvolvimento regional. 
- Segmentação de mercado e pró atividade. 
- Ampliação das operações com o Setor de Serviços. 
- Apoio na formulação de políticas para o desenvolvimento de setores prioritários na área de 
investimento e inovação. 
- Participação com financiamento e aportes de capital nas empresas que atuam com inovação 
tecnológica. 
- Desenvolvimento sustentável. 
 

Missão - “Promover o desenvolvimento sustentável da economia paulista por meio de soluções 
financeiras.” 
Visão - “Ser reconhecida como instituição financeira de referência no desenvolvimento sustentável da 
economia paulista.” 
Valores - Ética; Transparência; Excelência Operacional;  Comprometimento com a Sociedade. 
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Estratégia de Atuação 
 
Agência de Fomento Paulista é vinculada à Secretaria da Fazenda e atua de forma integrada 
com as entidades do governo estadual, constituindo-se no mecanismo ágil para definição de 
prioridades e instrumentos de atuação associados ao desenvolvimento econômico e social do 
Estado. 
 
Por meio do modelo de atuação de parcerias com órgãos de classe e entidades 
representativas do segmento empresarial (FIESP, FAESP, FECOMÉRCIO, ABIMAQ, etc.), a 
Agência de Fomento Paulista abrange todo o território paulista, e viabiliza o acesso rápido aos 
financiamentos para as pequenas e médias empresas. Tem acordo operacional firmado com 
Indústrias Romi, Cooperação Andina de Fomento – CAF, Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC, e KfW Bankengruppe (KfW), agente financeiro do Governo 
Federal Alemão. 
 
No ano 2011 foram formalizados 14 (catorze) acordos operacionais, total de 60 parceiros que 
recebem as orientações necessárias para facilitar o acesso ao crédito de seus associados. 
 
a) Público Alvo - Em 2011, o Conselho de Administração e a Diretoria da Agência ampliaram a 
definição de público alvo da Agência de Fomento Paulista.  
 

- Operações com recursos próprios: empresas com faturamento anual de até R$ 300 milhões. 
- Operações com recursos de terceiros: parâmetros de faturamento foram alterados, passando a ser de 

acordo com a política do agente repassador. 
- Linhas de financiamento específicas: Prefeituras e os órgãos da administração direta e indireta dos 

municípios. 
 
b) Linhas de Financiamento – lançou  seis novas linhas de crédito com recursos próprios. 
 

Municípios¹ : 4; Setor de Franquias² : 1; Vale do Ribeira³ : 1. Parceria: Governo do Estado no âmbito do 
Programa de Apoio Regional. 

Linha de financiamento ¹ (LVM,LDI,LDA,LAM); ² (LEF); ³ (LVR); * (BNDES FINEM,BNDES PMAT). 
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Foram implantados três novos produtos das linhas do BNDES, onde a Agência de Fomento 
Paulista se configura como agente financeiro repassador, desde 2009. 
 
Projetos de investimento - prazos das linhas de crédito como a LEV – Linha Economia Verde, 
FIP - Financiamento ao Investimento Paulista, P&G – Linha Petróleo e Gás Natural e BNDES 
Automático foram alterados, passando de 05 anos para 10 anos, propiciando condições 
competitivas em relação ao mercado. 
 
Portfólio Linhas de Financiamento – Setor Privado 
 

1. LEF – Linha Especial a Franquias - financiamento de longo prazo destinada à abertura da primeira 
franquia ou de uma nova unidade da franquia e financiamento de curto e médio prazo destinado a 
investimentos e capital de giro para ampliação ou modernização de uma unidade já existente. 

2. LVR - Linha de Financiamento para o Vale do Ribeira - financiamento destinada a promover o 
desenvolvimento econômico dos municípios situados na região do Vale do Ribeira, por meio do 
financiamento ao agronegócio, comércio, serviços e indústria, com taxa de juros “zero”. 

3. FIP - Linha de Financiamento ao Investimento Paulista - financiamento voltada para projetos de 
inovação e desenvolvimento tecnológico, de apoio ao 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. 

4. LEV - Linha Economia Verde -  financiamento para projetos dos diversos setores produtivos que 
proporcionam a redução da emissão dos gases de efeito estufa no meio ambiente, em aderência às 
metas estabelecidas pela Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), conforme Lei nº 13.798 
de 09.11.2009. 

  Os projetos  apoiados são os seguintes: 

Agroindústria, saneamento, energias renováveis, combustíveis, eficiência energética, manejo de 
resíduos, transporte, construção civil, processos industriais, recuperação florestal, elaboração de 
projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL e elaboração de inventários de emissões. 

 

 

5. P&G - Linha de Financiamento Petróleo & Gás Natural - às empresas ligadas à cadeia de 
fornecimento do setor de Petróleo e Gás Natural, visando atender o disposto no Decreto Estadual nº 
56.074, de 09/08/2010, que instituiu o Programa Paulista de Petróleo e Gás Natural. 

6. Lei - Linha Especial de Investimento - financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos 
novos, veículos utilitários e abertura de franquias, com cobertura do FDA – Fundo de Aval. 

7. LEM - Linha Emergencial Recuperação Econômica de Municípios Paulistas - financiamento 
destinada às empresas dos setores da indústria, do comércio e de serviços, com instalações em 
municípios afetados por acidentes produzidos por fenômenos da natureza, em condições apropriadas 
para permitir a recuperação econômica desses municípios.  

Itens financiáveis: aquisição de máquinas e equipamentos, incluídos os de automação comercial; 
capital de giro para recomposição de estoques e projetos de reconstrução de empreendimentos.  

8. LEP - Linha Especial Parcelada - financiamento de capital de giro, para empresas paulistas dos 
setores da indústria, do comércio, de serviços e agronegócios, por meio de financiamento parcelado. 

9. LEG - Linha Especial de Giro - financiamento de capital de giro para empresas dos setores da 
indústria, do comércio, de serviços e agronegócios, combinando condições especiais de crédito às 
facilidades do desconto de recebíveis (duplicatas).  

10. BNDES FINEM - setor privado para financiar projetos de investimento. Valor: acima de R$ 10 
milhões, com prazo de 120 meses. 

11. BNDES FINAME - financiamento com repasse de recursos do BNDES para a aquisição de sistemas 
industriais, máquinas e equipamentos novos, credenciados no BNDES, e capital de giro.  

12. BNDES Automático - financiamento com repasse de recursos do BNDES para projetos de 
implantação, ampliação, recuperação e modernização de empresas, nos setores de indústria, comércio, 
prestação de serviços, inclusive investimentos em meio ambiente. Valor: até R$ 10.000.000,00. 

13. BNDES PROGEREN - fortalecimento da capacidade de geração de emprego e renda.  Linha de 
financiamento para Capital de Giro com repasses de recursos do BNDES. 
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14. BNDES EXIM Pré-Embarque - financiamento com repasse de recursos do BNDES para empresas 
exportadoras, vinculado ao compromisso de exportação. 
 

 
Portfólio Linhas de Financiamento – Setor Público 
 

1. LVM – Linha Economia Verde – Municípios - financiamento para investimentos municipais destinados 
às melhorias de meio ambiente disposto na Lei de Mudanças Climáticas nº. 13.798. 

2. LDI – Linha Distrito Industrial - financiamento para investimentos municipais destinados a adequação 
ou construção de distritos industriais, especialmente na infraestrutura básica para a instalação de 
parques industriais. 

3. LDA – Distribuição e Abastecimento - financiamento para investimentos municipais destinados a 
construção ou adequação de centros de distribuição e abastecimento,  infraestrutura básica e 
acabamento, para a plena capacidade de comercialização. 

4. LAM – Arena Multiuso - financiamento para investimentos municipais destinados a construção ou 
adequação de Arenas Multi-Uso para que se tenha um local destinado a eventos econômicos, 
exposições, seminários e de convivência social, esportiva e cultural. 

5. Programa Via SP - crédito aos Municípios do Estado, destinada à execução de obras e serviços de 
terraplanagem, pavimentação de ruas e estradas, infra-estrutura urbana e rural e aquisição de 
máquinas e equipamentos para estes fins. 

6. BNDES PMAT – financiamento de projetos que visem à modernização da administração municipal 
para o aumento da eficiência na administração pública e da melhoria dos gastos. 

7. BNDES PRO-VIAS - financiamento com repasse de recursos do BNDES para a aquisição de 
máquinas e equipamentos utilizados para a execução de obras públicas de infraestrutura asfáltica. 

 
Desempenho Operacional 
 
 
a) Desempenho nos Negócios 

 
 

Desembolso em 2011: R$ 237 milhões. Projetos e investimentos: crescimento de 128% em relação a 
2010. Repasse de recursos: 604 empresas de 161 cidades. Liberação: - Cidade de SP: 19%; 7%: 
Osasco e 6%: Campinas. Setor: - indústria: 68%; serviços: 14%, comércio: 11%; governo: 7%. 
 

Saldo da Carteira de operações: R$ 337 milhões em 30/12/2011. Crescimento de 83% em relação a 
2010. Financiamentos a projetos e investimento: R$ 110 milhões em 2011. Crescimento de 214%. 

 

 
 

Desde a primeira operação de crédito, em 
junho de 2009, foi desembolsado R$ 487 
milhões. Apresentou 95% de incremento, em 
2011  comparado a 2010. 

Milhões R$ 
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A carteira está composta com 41,98% de operações com vencimento de até 360 dias e 58,02% 
acima de 360 dias. 88,1% da carteira estão classificados nos Rating’s “AA” e “A”. 
 
b) Canais de Atendimento 
 
Negócios ON-Line – ferramenta disponível da Agência de Fomento que permite ao empresário 
solicitar o empréstimo e acompanhar o financiamento em tempo real. 
 

Realização: 6.899 pedidos de financiamento. 
 
Plataforma de Atendimento a Negócios (PAN) -  atende na sede da Agência as pequenas e 
médias empresas interessadas nas linhas de financiamento.  
 

Central de atendimento: telefone (11) 3123-0464 ou pessoalmente. Realização – Atendimento: 3.669 
pedidos. Operações liberadas: 40% da quantidade de pedido. 

 
Desempenho Financeiro 
 
a) Resultados Financeiros -  No exercício de 2011 a Agência de Fomento Paulista registrou:  
 

Lucro líquido: R$ 57 milhões. Patrimônio Líquido: R$ 1.025 milhões. Retorno Anualizado sobre o PL 
Médio (ROAE): 5,6 %. Resultado: Baixas taxas de juros praticadas pela Agência. Resultado bruto da 
intermediação financeira: 114 milhões. Outras receitas/despesas operacionais: R$ 43 milhões.  
Resultado operacional: R$ 71 milhões. Total de ativos: R$ 1.153 milhões. 
Operações de crédito – a) Recursos próprios: 69%.  b) Recursos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Agência Especial de Financiamento Industrial 
(FINAME): 31%.  

Composição dos Ativos

69,5%

28,7%

1,5% 0,3%

Títulos Públicos Federais
Operações de Crédito
Operações de Crédito
Outros Ativos

 
b) Gestão de Compras e Contratos - obteve economia de 18,56% dos valores referenciais em 
2011. 

 
Governança Corporativa 
 
A Agência de Fomento Paulista busca o aprimoramento constante de suas práticas de 
governança corporativa e segue os seguintes princípios: a transparência, a equidade, a 
prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Com a orientação estratégica do 
Conselho de Administração e da Diretoria, que exerce a administração geral, a Agência de 
Fomento Paulista busca a excelência na execução dos seus objetivos, assegurando o seu 
funcionamento, alinhado com as suas políticas e diretrizes. 
 
O tema ‘Ética’ merece destaque por ser premissa fundamental na Governança Corporativa. 
Com novo layout, o Código de Ética foi disponibilizado a todos os colaboradores por meio 
eletrônico, com ênfase nos princípios adotados perante todo o público que interage com a 
Agência de Fomento Paulista. 
 
a) Organograma 
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Gestão de Riscos   
 
As políticas de gestão de riscos instituem diretrizes, metodologias, limites e responsabilidades 
no âmbito do gerenciamento de riscos. As revisões anuais são resultantes do aprimoramento 
requerido pela aplicação dos controles nos processos existentes. 
 
Destacaram-se o trabalho desenvolvido, nos sistemas contratados, para o controle dos planos 
de ação, resultantes do mapeamento de riscos das atividades da instituição, dos apontamentos 
da auditoria interna e das ações demandadas pela regulamentação aplicável. 
 
Em 2011 implementou o acompanhamento sistemático do cumprimento das normas expedidas 
pelos órgãos reguladores, com o conhecimento das ações executadas para o atendimento aos 
prazos estabelecidos. 
 
BACEN divulgou em junho de 2011 o normativo que determina a obrigatoriedade de 
implementação de estrutura de gerenciamento de capital. Na Agência de Fomento Paulista 
será de responsabilidade da Superintendência de Riscos, Compliance e Normas. 
 
Dando continuidade ao cronograma de Basiléia II e III, a Agência de Fomento Paulista prepara-
se para atender aos novos requisitos de gestão de liquidez e de transparência de mercado. O 
Relatório de Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Riscos está disponível ao público na 
sede da instituição. 
 
Política de Crédito  
 

Está direcionada à Pessoa Jurídica de Direito Privado com sede no Estado de São Paulo, com 
foco nas pequenas e médias empresas (faturamento anual a partir de R$ 240 mil), rating entre 
AA e E, e às Pessoas Jurídicas de Direito Público, através de linhas específicas. 
As operações de crédito estão registradas pelo valor principal, incorporando os rendimentos 
auferidos até a data do balanço em razão da fluência dos prazos das operações. São 
classificadas de acordo com o nível de risco apresentado, levando-se em consideração a 
conjuntura econômica, as garantias e os riscos específicos em relação à operação, aos 
devedores e garantidores, em consonância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução 



 
 
  

248

C.M.N. nº 2.682, divulgada pelo Banco Central do Brasil, que requer a análise periódica da 
carteira e sua classificação em nove níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco máximo - 
perda).  
 
Gestão Jurídica 
 
Tem como atribuição o planejamento, a coordenação e a integração dos serviços jurídicos, nas 
áreas consultiva, contenciosa judicial e administrativa, assessorando os administradores na 
atividade administrativa pública. É composta por duas Gerências: Consultiva e Contenciosa.  
 
Gerência Consultiva compete à análise das questões jurídicas, atuando de forma preventiva, 
emitindo pareceres e orientações de modo a nortear as tomadas de decisão na área comercial 
e administrativa, elaborando e aprovando minutas de instrumentos jurídicos utilizados  pela 
empresa.  Em 2011 realizou: 
 

Elaboração: 220 pareceres, 22 editais de licitação, 120 minutas de Cédulas de Crédito Bancário, 115 
instrumentos diversos, (inclui os contratos administrativos, convênios e termos de cooperação), 800 
orientações verbais e por correios eletrônicos. 

 
Gerência Contenciosa compete defender os interesses da empresa em ações de qualquer 
natureza, judicial e extrajudicial, em que esta figure na qualidade de Autora, Ré, Reclamante, 
Reclamada ou Litisconsorte, acompanhando e administrando os escritórios que venham a ser 
contratados pela empresa. 
 

Os processos contenciosos judiciais e administrativos são acompanhados pelos advogados do 
quadro interno.  No exercício de 2011 foram:  
 

05 processos administrativos no Tribunal de Contas do Estado; 09 ações judiciais cíveis; e 06 ações 
judiciais trabalhistas.  

 
Gestão de Pessoas 
 
Em dezembro de 2011 contava com 137 colaboradores ativos, incluindo a Diretoria, mais 12 
estagiários e 05 jovens aprendizes.  
 

a)  Perfil do Quadro de Colaboradores 
 

Sexo Cargos Em Comissão Escolaridade 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total Graduados 
Pós-

Graduados 

Turnover 
Idade 
Média 

63 
46% 

74 
54% 

137 
19 

37% 
33 

63% 
52 

134 
98% 

36 
26% 

2,84 36 

 
b) Incentivo Profissional - Programa de Desenvolvimento Profissional permite a realização de 
treinamentos e a disponibilização de bolsas de estudo. O Programa abrange todos os 
empregados que desejam ou têm necessidade de realizar um treinamento voltado à sua área 
de atuação e aos que têm a intenção de fazer curso de graduação, pós-graduação ou de 
idiomas.  
 

Investimento em 2011: R$ 307.116,02. Beneficiados: 15 colaboradores com bolsas parciais. 
Treinamentos: total de 27 horas/aula por colaborador. 

 
c) Concursos Públicos – realizou para cargos de Advogado, Analista de Sistemas e Contador.  
 
d) Programa Jovem Aprendiz - teve início em 12/09/2011.  
 

Parceria: CIEE (Centro de Integração Empresa Escola). Contratação: 06 (seis) jovens aprendizes, 
idade média de 17 anos, em sua maioria cursando o último ano do ensino médio para diferentes áreas 
de atuação da empresa.  
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Responsabilidade Socioambiental 
 
 a) Adesão ao Protocolo Verde FEBRABAN - em agosto de 2011 aderiu ao Protocolo de 
Intenções assinado entre o Ministério do Meio Ambiente e a FEBRABAN - Federação Brasileira 
de Bancos. 
 
Protocolo Verde - constitui-se em esforço comum no sentido de empreender políticas 
socioambientais que sejam precursoras, multiplicadoras e exemplares nas práticas bancárias e 
que visem promover o desenvolvimento sustentável e uma contínua melhoria no bem estar da 
sociedade. 
 
b) Doações e Patrocínios 
 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA) - Finalidade: apoiar projetos 
de garantia, defesa e promoção dos diretos da criança e do adolescente. Doação: R$ 66.000,00. 
Beneficiário: Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – FEDCA. 
Projeto Atletismo Campeão – Bebedouro – Realização: Patrocínio com fundamento na Lei de Incentivo 
ao Esporte (Lei nº 11.438/2006) Valor: R$ 66.000,00. Projeto: Atletismo Campeão. Objetivo: promover, 
pela prática esportiva, educação, desenvolvimento físico, social e contribuir para a melhoria da 
qualidade do ensino. Atendimento: 200 crianças e adolescentes, na faixa etária entre 07 e 14 anos, em 
vulnerabilidade social, moradores de bairros periféricos matriculados em escolas públicas. Meta: reduzir 
15% no índice de evasão escolar e 10% no índice de reprovação. 
Lei Rouanet – Patrocínio: 02 projetos culturais aprovados pela Secretaria da Cultura do Estado de São 
Paulo:  1)“O Grande Viúvo – Teatro Cego”  - consiste na produção do espetáculo teatral. A trama 
acontece em um local completamente escuro, fazendo com que os espectadores, sem poderem contar 
com a visão, tenham que se valer de todos os outros sentidos. Essa condição insere o público no 
universo dos deficientes visuais, que se utilizam dos quatros sentidos e a intuição, para 
compreenderem o mundo ao seu redor. Valor do Patrocínio: R$ 80.000,00. 2) “Livro do artista Daniel 
Carranza” – Objetivo: publicação do livro de arte sobre a trajetória do artista, com a curadoria Enock 
Sacramento. Investimento: R$ 171.490,00. 

 
Comunicação Corporativa 
 
Atua dentro dos conceitos da comunicação integrada na divulgação dos produtos e do modelo 
de negócio da instituição. Atende a todos os stakeholders e busca eficiência nas ações de 
comunicação e marketing. As ações de comunicação visam dar suporte à realização de novos 
negócios e à divulgação da marca da instituição. Em 2011 destacaram-se as ações:  
 
1) novo portal da Instituição com simuladores que oferecem mais transparência para o empresário e 
informações multimídia.  No portal foi criado o Canal do Empresário, que disponibiliza informações 
relevantes para a gestão das pequenas e médias empresas e apresenta estudos e cases de sucesso de 
empresários e especialistas.  
2) pesquisas mercadológicas foram realizadas junto aos empresários paulistas, e as ações estratégicas, 
como a participação em feiras e eventos resultaram no aumento da procura pelos produtos e 
contribuíram para o início da construção da marca Agência de Fomento Paulista na sociedade. 

 
Tecnologia da Informação 
 
Em 2011 promoveu diversas melhorias nos sistemas de processamento de dados. Objetivo: 
racionalizar e agilizar os procedimentos operacionais. A ferramenta “Negócios On-Line” foi 
aprimorada e recebeu novas funcionalidades, com o objetivo de agregar maior agilidade no 
processo de concessão de crédito, tais como:  
 

i - integração com as principais entidades empresariais. Exemplo: troca de informações das empresas 
filiadas;  
ii - integração com os órgãos de proteção ao crédito, para obtenção de informações das empresas para 
análise de crédito;  
iii - integração do processo de aprovação interna do crédito; e  
iv - geração de relatórios gerenciais com informações consolidadas destinados a analisar a eficiência e 
a eficácia dos processos atualmente desempenhados pela Agência. 
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O acompanhamento on-line do andamento dos pedidos tem propiciado transparência das 
informações e agilidade na comunicação entre todos os envolvidos, refletindo-se na satisfação 
dos clientes.  
 
A disponibilização dos relatórios gerenciais, em tempo real, proporcionou uma melhor 
administração empresarial, criando um ambiente corporativo controlado, assessorado e 
flexível. Aos gestores das áreas envolvidas tem permitido a análise da eficiência e a eficácia 
dos processos, adotando-se medidas de aprimoramento do desempenho, resultando na 
qualidade de informações e sensível redução dos prazos de execução das atividades. 
 
Área de infraestrutura - foi desenvolvida ação no sentido de melhorar o desempenho do tráfego 
de dados nos links de comunicação entre a Agência de Fomento Paulista e o Data Center. 
Resultado: agilização dos trabalhos. 
 

Benefícios: - transparência das informações e agilidade na comunicação entre os envolvidos, refletindo-
se na satisfação dos clientes. - melhor administração empresarial, criando um ambiente corporativo 
controlado, assessorado e flexível. - análise da eficiência e a eficácia dos processos, adotando-se 
medidas de aprimoramento do desempenho.  - qualidade de informações e redução dos prazos de 
execução das atividades. 

 
Destaques - no ano 2011 
 
a) Programa de Apoio Regional (PAR) - LVR - Linha de Financiamento para o Vale do Ribeira 
foi lançada, em março de 2011.  
 

Parceria: Governo do Estado.  Objetivo: promover o desenvolvimento econômico dos municípios 
situados da região. Juros: taxa zero. Subsídio: FVR - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social 
do Vale do Ribeira, do Governo do Estado. Garantias financeiras: Fundo de Aval Paulista (FDA). Prazo 
de pagamento: até 60 meses. Carência: 12 meses. 

 

b) XII Encontro de Gestores de Recursos Humanos das Instituições Financeiras – IFD’s 
 

Parceria: ABDE. Objetivo: contribuir para o a atualização e o desenvolvimento técnico dos profissionais 
da área de Recursos Humanos das instituições financeiras. 

  
c) Financiamento para redução de Emissão Gases Efeito Estufa - em setembro liberou o 
primeiro financiamento voltado ao setor de transporte visando a redução das emissões de 
gases de efeito estufa. 
 

Resultado: empresa de Campinas trocou 24 veículos substituindo o uso de combustível fóssil pelo 
renovável. Benefício: redução em até 98% a quantidade de CO2 emitida pelos veículos. Investimento: 
R$ 636,5 mil. 

 
Linha Economia Verde – Objetivo: atender aos novos conceitos de sustentabilidade do 
Governo do Estado de São Paulo para contribuir na redução da emissão de gases poluentes 
que provocam o efeito estufa. 
 
d) Classificação Rating1 - A Moody's Investors Service conferiu à Agência de Fomento Paulista  
o rating Ba2, atribuindo à instituição financeira um grau de investimento especulativo. Os dados 
são referentes à última publicação da Moody’s, divulgada em novembro de 2011. Perto de 
completar três anos, a instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo está prestes a 
alcançar o grau de “investment grade”, ou seja, passará a ser observada como uma opção de 
investimento. 
e) Participações em Fóruns e Feiras -  Eventos: 104 no Estado de São Paulo, entre eles Salas 
de Créditos FIESP, Rodadas de Negócios CIESP, feiras, encontros com empresários e eventos 
de segmentos específicos.  
 

                                                 
1 Rating é a avaliação sobre a capacidade da instituição, país ou empresa saldar seus compromissos 
financeiros. É feita por organismos especializados chamados de agências de classificação de risco. 

http://www.dci.com.br/noticia.asp?id_editoria=8&id_noticia=369650�
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Resultado - Maior volume de negócios: feiras BRASILPLAST – Feira Internacional da Indústria do 
Plástico e a FEIMAFE – Feira Internacional de Máquinas–Ferramenta e Sistemas Integrados de 
manufatura. 
Outros destaques: ABF Franchising Expo 2011, a Rodada de Negócios P&G- Santos Offshore Oil & 
Gas 2011, Fomenta SP, FIEE, Fornecer,  III Inovatec, Congresso das Pequenas e Médias Empresas 
FIESP, CEO Sumit Endeavor, Fórum Empresarial Regional, Jovens Empresários. 

 
 
f) Seminário de Crédito - realizado pela XYZ Live com apoio da Agência de Fomento Paulista, 
em 11 de outubro, em São Paulo. O evento debateu as causas da dificuldade de acesso ao 
crédito de longo prazo por parte das pequenas e médias empresas e suas possíveis soluções, 
tais como: incentivar e diversificar a captação de recursos de longo prazo e maior flexibilidade 
das regras do Banco Central para a operação das agências de fomento. 
 
g) Fundos de Investimento - Capital Semente - aprovou em 2011, junto ao Comitê de 
Investimentos e Conselho de Administração, a aplicação de R$ 20 milhões em cotas de fundos 
de investimentos.  
 

Finalidade: - Investir em empresas com perfil inovador, instaladas  no Estado de São Paulo e que 
necessitem de capital semente. 

 
h) Fundos de Desenvolvimento - iniciou as atividades de administradora dos Fundos Especiais 
de Financiamento e Investimento, conforme previsto na Lei Estadual nº 10.853, de 16.07.2001 
e da divulgação da Resolução Conjunta nº 1, das Secretarias da Fazenda, de Desenvolvimento 
e de Economia e Planejamento. 
 
FDA – Fundo de Aval do Estado de São Paulo  
 

Objetivo: prover recursos para garantir riscos de crédito, viabilizando o acesso das microempresas e as 
empresas de pequeno porte do Estado de São Paulo, cuja receita bruta anual não ultrapasse o valor de 
R$ 2,4 milhões.  
 Vinculação: Secretaria da Fazenda. Administração: Agência de Fomento Paulista. Agente financeiro: 
Banco do Brasil. 

 
j) Novo Portal - lançou em dezembro de 2011 o portal, com mais serviços, e um novo simulador 
para o setor público.  
 

Objetivo: - fortalecer o diálogo com os clientes ao oferecer um conteúdo variado de informações e 
serviços reunidos em um só lugar. Destaque: - reformulação do Simulador de Financiamento. 
Benefício:- maior precisão e mais informações sobre as parcelas e condições escolhidas pelo usuário. - 
inserção junto às redes sociais, o que irá colaborar para a divulgação das ações realizadas, tornando-a 
cada vez mais conhecida. Endereço: www.agenciadefomentopaulista.com.br 

 
l) Canal do Empresário - oferece suporte às pequenas e médias empresas paulistas, com 
conteúdo diferenciado e de informações. - dinamiza o fluxo de informações para o  
empreendedor, trazendo notícias, entrevistas, vídeos, dicas, cartilhas, agenda de eventos, 
simuladores de financiamento, legislação. Endereço: www.canaldoempresario.com.br. 
 
k) Primeiro Posto Avançado da Agência de Fomento Paulista – inauguração do primeiro posto 
de atendimento da Agência fora da Capital em 5 de dezembro de 2011. A estrutura funciona 
dentro do escritório do SEBRAE-SP, no Jardim Chapadão. Benefício: - oferece a consultoria 
para a indicação da linha de crédito mais adequada a cada projeto  até a finalização do 
processo de concessão do financiamento. 
 
Perspectivas 2012 
 
A Agência de Fomento pretende continuar com crescimento das operações de crédito com 
meta de crescer acima dos 50% e expandir as linhas para o financiamento a projetos e 
investimentos. O objetivo é priorizar o financiamento aliado aos grandes eixos da política de 
desenvolvimento do Estado, fortalecer as cadeias produtivas e apoiar a inovação e tecnologia. 
 

http://www.agenciadefomentopaulista.com.br/�
http://www.canaldoempresario.com.br/�
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2. Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - COSESP 
 
Em 2011, a Administração da Companhia na fase de encerramento das atividades 
operacionais da seguradora concentrou os esforços em preservar a sua situação econômico-
financeira. Adotou as medidas necessárias para o cumprimento das obrigações legais e 
regulamentares e a aprimorar os critérios de mensuração e quantificação dos ativos e passivos 
judiciais. A COSESP encerrou o exercício 2011 com o seguinte resultado: 
 

Lucro líquido: R$ 11,6 milhões. Patrimônio Líquido: R$ 221,2 milhões. Remuneração dos Acionistas: R$ 
5,2 milhões com pagamento de juros sobre o capital próprio. 
Aplicação de Recursos financeiros: Fundo exclusivo no Banco do Brasil, lastreados em papéis federais.  

 
 

3. Companhia Paulista de Parcerias – CPP 
 
As principais iniciativas que contaram com ativa participação da CPP, em 2012, foram:  
 
Contratos de Parcerias Públicas Privadas - PPP 
Linha 4 - Amarela do Metrô de SP – O contrato de concessão de penhor entre a CPP e a concessionária 
Via Quatro prevê o acompanhamento do  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 contrato de concessão 
administrativa, assinado em 18.06.2008 entre a Sabesp e a empresa CAB Sistema Produtor Alto Tietê 
S/A, prevê a ampliação da estação de tratamento de água de Taiaçupeba e a execução de um conjunto 
de serviços pelo parceiro privado, incluindo a disposição e tratamento do lodo, pelo período de 15 anos. 
O acompanhamento de sua execução se dá por meio do representante da CPP na CACPPP. 
Reforma e Capacitação dos Trens da Série 5000 / Modernização dos trens da Linha 8 da CPTM  –  
Contrato de Concessão Administrativa com prazo de 20 anos, 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 
contrato foi firmado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Transportes Metropolitanos 
– STM, e a concessionária CTrens – Companhia de Manutenção, em 19.03.2010. A CPP presta garantia 
complementar à garantia oferecida pela CPTM, sem segregação de ativos, e acompanha seus 
desdobramentos por intermédio de seu representante na CACPPP. 
Novos Projetos em fase de estudos e/ou modelagem 
Linha 17 – Ouro e Linha 2 – Verde do Metrô de SP – Descrição: - prolongamento da rede metro-
ferroviária através da introdução da tecnologia de monotrilho, aprovados na 38ª reunião do CGPPP, de 
18.07.2011. Objetivo: - construção de estações, implantação de sistemas e operação das linhas por um 
período de 30 anos. Realização da CPP: - participação das reuniões técnicas e análise das garantias a 
serem oferecida no projeto. 
Expresso ABC – Objetivo: - prestação do Serviço Expresso de Transporte para os usuários da Linha 10, 
interligando as estações Mauá e Luz (25 km). Situação: aprovação da Proposta Preliminar  foi na 37ª 
Reunião Ordinária do CGPPP, de 13.06.2011. Realização da CPP: - reuniões técnicas e análise das 
garantias a serem oferecidas sob o âmbito do projeto.  
Rodovia dos Tamoios, Contornos Viários de Ubatuba e São Sebastião – Modalidade: - Concessão 
Patrocinada. Finalidade: construção da pista ascendente do trecho de serra e dos contornos que darão 
acesso ao Porto, com operação, manutenção e atendimento aos usuários por 35 anos. Realização da 
CPP: - participação do Grupo de Trabalho responsável pelo apoio técnico à modelagem do projeto. 
FURP: Planta de Produção de Medicamentos Américo Brasiliense – Modalidade: - Concessão 
Administrativa.  Finalidade: desenvolvimento e produção de medicamentos genéricos na unidade fabril 
de Américo Brasiliense, com fornecimento de 129 tipos de medicamentos à Secretaria Estadual da 
Saúde. Situação: aprovação da Proposta Preliminar na 40ª Reunião Ordinária do CGPPP, de 
28.09.2011. Realização da CPP: participação do Grupo de Trabalho responsável pela análise técnica do 
aprofundamento da modelagem, que foi objeto de Chamamento Público conforme previsto no Decreto 
Estadual nº 57.289, de 30 de agosto de 2011. 
SABESP: Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Litoral Norte – Onda Limpa 
e Sistema Produtor São Lourenço – Realização da CPP: participação das reuniões técnicas – a) com a 
SABESP e da avaliação dos estudos realizados com vistas à conclusão da modelagem. – b) avaliar a 
modelagem final do projeto de PPP para o Sistema Produtor São Lourenço, submetida pela Sabesp. 
Habitação – Realização da CPP: participação do  Grupo de Trabalho responsável pelo apoio técnico 
para aprofundamento dos estudos na modalidade Concessão Administrativa. Finalidade: construção e 
gestão condominial de 50.000 unidades habitacionais para a população de baixa renda do Estado. 
Situação: aprovação da proposta preliminar na 41ª Reunião Ordinária do CGPPP, de 31.10.2011.  
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Piscinões – Finalidade: - modernização e expansão do sistema de reservatórios da Bacia Hidrográfica do 
Alto Tietê.  - construção de 26 novos reservatórios e operação de outros 39 já existentes ou em 
construção pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). Situação: aprovação do projeto na 
40ª Reunião Ordinária do CGPPP, de 28.09.2011. Realização da CPP: - participação do Grupo de 
Trabalho que analisa os estudos da modelagem final. 
Calha do Tietê – Finalidade: - rebaixamento da calha do Rio Tietê e implantação de túnel extravasor e 
outras estruturas de retenção.  Realização da CPP: - participação no Grupo de Trabalho responsável 
pelo apoio técnico para finalização da Proposta Preliminar a ser submetida ao CGPPP. 
Hospitais – Modalidade: Concessão Administrativa.  Finalidade: construção de 09 hospitais, reforma de 
05, fornecimento de equipamentos e manutenção por um prazo de 30 anos. Realização da CPP: - 
participação do Grupo de Trabalho responsável pelo apoio técnico para finalização da Proposta 
Preliminar a ser submetida ao CGPPP. 
Fóruns – Modalidade: Concessão Administrativa.  Finalidade: construção e manutenção predial de 06 
Fóruns, nos municípios de Barueri, Bauru, Guarulhos, São Paulo (Itaquera e Lapa) e Presidente 
Prudente, por 25 anos.  Realização da CPP: participação nas reuniões técnicas que subsidiaram a 
elaboração de Proposta Preliminar a ser submetida ao CGPPP. 

 
O Decreto Estadual nº 57.289, de 30 de agosto de 2011 disciplinou  os procedimentos para 
apresentação de propostas de manifestação de interesse do setor privado para 
desenvolvimento de estudos de PPP – Parcerias Público Privadas.  A CPP participa da análise 
das propostas na fase inicial para avaliação de conformidade às exigências do Decreto, como 
nas fases seguintes, de inclusão como proposta preliminar na carteira de projetos de PPP e de 
avaliação dos estudos desenvolvidos. As seguintes Manifestações de Interesse da Iniciativa 
Privada (MIP) foram objeto de análise:  
 
Propostas de Manifestação de Interesse 
 Linha 6 (Laranja) do Metrô de São Paulo – Modalidade:  Concessão Patrocinada para Implantação, 
manutenção e operação.  Proposta: Odebrecht Transport Participações S.A. Situação: - aprovada como 
proposta preliminar na 38ª reunião do CGPPP, de 18.07.2011. - realizado Chamamento Público para 
recebimento de estudos que deverão ser apresentados pelos interessados em 2012. 
03 Complexos Prisionais - Modalidade: Concessão Administrativa para construção e operação. 
Proposta: CCI Concessões Ltda., Grupo Tejofran/Power Segurança, NF Notta Construções e Comércio 
Ltda., Construtora Augusto Velloso S.A e Instituto Nacional de Administração Prisional (INAP). 
Situação: - aprovada como proposta preliminar na 42ª reunião do CGPPP, de 28.11.2011. 
Centro de Exposição Imigrante - Modalidade: Concessão Administrativa para ampliação e operação 
Proposta: Agrocentro Empreendimentos e Participações Ltda. 
Linha 20 do Metrô de São Paulo - Modalidade: - Concessão Patrocinada para implantação e operação 
ligando os bairros Lapa e Brooklin. Proposta: Investimentos e Participações em Infra-estrutura S.A. 
(Invepar) 
Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas (Rodovia SP 021) - Modalidade: Concessão Patrocinada para 
construção, manutenção e operação da extensão entre Parelheiros e Itanhaém.   Proposta: CONTERN 
Construções e Comércio Ltda. 
Monotrilho entre o Largo da Batata e Pirituba - Modalidade: Concessão Patrocinada para implantação de 
linha. Proposta: Cartellone do Brasil Ltda., CCI Concessões Ltda., Construtora CVS S.A. e Empresa 
Tejofran de Saneamento e Serviços Ltda. 
Formação de professores, com desenvolvimento e disponibilização de conteúdo digital interativo e 
infraestrutura de suporte - Modalidade: Concessão Administrativa prestação de serviços técnicos 
especializados -       Proposta:   Dell Computadores do Brasil Ltda. 

 
 
4. São Paulo Previdência – SPPREV 
 
Introdução 
 
São Paulo Previdência – SPPREV é uma autarquia sob regime especial, configurando-se como 
a única entidade gestora dos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos 
titulares de cargos efetivos – RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do 
Estado de São Paulo – RPPM. 
 
Em 2011 foram realizadas ações com vistas à continuidade do processo de modernização 
relativa ao aperfeiçoamento da gestão previdenciária, melhoria do atendimento aos seus 
beneficiários e adequação de suas instalações. 
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Gestão de Benefícios Previdenciários 
 
No ano 2011 deu continuidade, juntamente com a Diretoria de Relacionamento com o 
Segurado (DRS), ao processo de melhoria contínua nos fluxos de trabalho com as devidas 
parametrizações e customizações no Sistema de Gestão Previdenciária - SIGEPREV. 
 
A. Pensões Civis e Militares -  
 

Atendimento Presencial da Sede foi implantada 06/10/2011 para a digitalização dos documentos 
apresentados pelos beneficiários solicitantes de pensões civis no momento do atendimento, agilizando 
a análise do processo físico pela DBS - Gerência de Pensões. 
Objetivo:  implantar  a solução na Diretoria de Benefícios Militares - DBM e em todos os Postos 
Regionais em 2012. Finalidade:  agilizar a análise e concessão dos benefícios de pensão, já que não é 
necessário aguardar o prazo de remessa do processo físico para a SPPREV - São Paulo. 

 
Pensões Concedidas pelo SIGEPREV – Civil  -  2011 

Número de Concessões * 4.970 
Média mensal  150,25 

Fonte: SIGEPREV 
 
Pensões Concedidas pelo SIGEPREV – Militar - 2011 

Número de Concessões * 1.803 
Média mensal 150,25 

Fonte: SIGEPREV 
 
B. Aposentadorias Civis - Na Concessão de Novas Aposentadorias foi estabelecida uma 
nova regra para conferência dos processos encaminhados pelas áreas de origem à SPPREV. 
 

Regra anterior: conferência dos dados incluídos na ferramenta pela origem era feita antes de se dar 
prosseguimento às tarefas estabelecidas no fluxo do processo. Regra atual: conferência será efetuada 
posteriormente. Resultado: aumento da produtividade na concessão e pagamentos dos benefícios. 

 
Em junho de 2011, a SPPREV assumiu o pagamento das aposentadorias da Administração 
Direta do Estado de São Paulo. A autarquia administra cerca de 330.000 benefícios 
previdenciários, entre pensões e aposentadorias. A transferência das aposentadorias geradas 
pelos Poderes e órgãos do Estado de São Paulo (100.000 benefícios) está condicionada ao 
preenchimento do quadro de funcionários da autarquia.  

 
Novas Aposentadorias Concedidas pelo SIGEPREV - 2011 

Número de Concessões***  7.002 

Média Mensal  583,50 
Fonte: SIGEPREV – Relatório BI (***pode haver diferença em relação ao número de publicações de laudas de 
concessão. A alimentação do sistema de publicação não é automática.) 

 
C. Inatividade Militar  
 

Formalização: Protocolo de Intenções. Assinatura: Termo de Cooperação Técnica entre SPPREV e a 
Secretaria de Segurança Pública. 
Objetivo: processar a folha de pagamento de aproximadamente 45.000 Inativos Militares do Estado de 
São Paulo. 
Acervo imobiliário da Caixa Beneficente da Polícia Militar (CBPM) foi determinado à transferência para 
a SPPREV por meio do Decreto do Governador nº 57.181, de 29/07/2011. 

 
D. COMPREV - Cooperação Técnica - firmou acordo em 12/08/2011 para realizar a 
Compensação Previdenciária – COMPREV entre o Ministério da Previdência Social e o Estado 
de São Paulo, com interveniência do Instituto Nacional de Seguridade Social. A gestão do 
COMPREV foi transferida para a SPPREV por meio da Resolução SF nº 86 de 15/12/2011. 
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Em outubro de 2011 efetivou-se a contratação da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras – FIPECAFI para assunção da Compensação Previdenciária pela 
SPPREV. Os 17.000 processos recusados pelo Instituto INSS – Instituto Nacional do Seguro 
Social necessitam dos seguintes procedimentos: 
 

Modelagem de processos e definição de rotinas; 
Qualificação dos funcionários alocados por meio de treinamentos; 
Realização do suporte para parametrização do módulo de COMPREV no SIGEPREV e da operação 
assistida, tanto dos requerimentos estocados quanto dos requerimentos acumulados durante a 
execução do contrato. 

 
 Projeto COMPREV - Previsão para execução:  15 meses, estruturado em três fases: 
 

I) Preparação da Estrutura; II) Operação Assistida na Gestão do COMPREV; III) Transição para o 
SIGEPREV. 

 
 
 

 
 
 
Estágio do projeto em dezembro/2011: 
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As atividades foram iniciadas na Secretaria da Fazenda em dezembro de 2011. A fase de 
preparação foi concluída e envolveu:   
 

Instalações físicas, instalação de equipamentos, disponibilização de senhas e liberação de acessos, 
contratação e treinamento de equipe. 
Produção no mês de dezembro: 4.454 processos.  

 
Os requerimentos passaram a ser transmitidos apenas em janeiro, tendo em vista os testes e 
ajustes de transmissão dos lotes terem sido concluídos no início de janeiro. Os requerimentos 
aprovados pelo INSS em dezembro ainda não correspondem ao produto entregue pela 
FIPECAFI, mas sim aos requerimentos residuais constantes na base de dados do INSS.  
 
Dados do fechamento financeiro de janeiro de 2012 (competência dez/2011) 
 

Valores de RO – Regime de Origem 
(crédito) 

Valores de RI – Regime de Instituidor 
(débito) 

Saldo RO x RI 

R$ 3.728.192,87 R$ 18.060,20 R$ 3.710.132,67 

 
E. Economia com a eliminação de pagamentos indevidos - O cancelamento de pagamento 
de segurados em virtude de identificação de benefícios e/ou valores de benefícios 
indevidamente percebidos (fraude previdenciária), fruto de cruzamentos entre as bases de 
dados cadastrais do SIGEPREV e outros órgãos/entidades, gerou para os cofres do Estado de 
São Paulo a seguinte economia baseada em cálculo atuarial trazido a valor presente:  
 

Economia: R$ 93 milhões no ano 2011. 
 
Projeto do Sistema de Monitoramento de Beneficiários da SPPREV - iniciou-se com a   
realização de processo licitatório na modalidade pregão eletrônico e adjudicação/homologação 
da empresa licitante vencedora no âmbito da BEC. Vencedora: Instituto de Organização 
Racional do Trabalho (“IDORT”). Contrato assinado:  09/12/2011. Relatório de Planejamento do 
projeto foi entregue pela contratada em 22/12/2011. 
 
Gestão Corporativa 
 
Reestruturação Organizacional e de Cargos e Salários – realizou concurso público em 2009 e 
2011 para preenchimento dos empregos permanentes.  SPPREV conta com 58% do quadro 
total previsto na LC 1.058/08 como mostra o quadro a seguir:    
 

Emprego público permanente Vagas previstas Vagas ocupadas % ocupação 
Analista em Gestão Previdenciária 75 58 77,3% 
Técnico em Gestão Previdenciária 250 132 52,8% 

Total 325 190 58,4% 
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Como medida para minorar a situação acima, a SPPREV, em conjunto com a Secretaria da 
Fazenda, elaborou o Projeto de Lei Complementar nº 77/2011, aprovado como Lei 
Complementar nº 1.162/11 que alterou a estrutura da autarquia. Dentre as principais 
alterações, destacaram-se: 
 

Prêmio de Incentivo a Qualidade Previdenciária – PIQPREV foi instituído para os empregos públicos 
permanentes de Técnicos e Analistas em Gestão Previdenciária. Benefício: obter um ganho, 
respectivamente, de 64,19% e 43,39% em relação à tabela anterior. 
Supervisão de Equipe – foi criada 22 (vinte e duas) novas funções, sendo: 

1 (uma) para a Compensação Previdenciária – COMPREV 
1 (uma) para o recadastramento de Inativos e Pensionistas 
20 (vinte) para os Postos Regionais  

Analista em Gestão Previdenciária – foram criadas 20 (vinte) novas posições para o emprego público 
permanente para assumir as Supervisões dos Postos Regionais. 
Técnico em Gestão Previdenciária - foram criados 50 (cinquenta) novas posições. Objetivo: reverter a 
terceirização do atendimento presencial. 
Assessor Técnico Previdenciário - foram criadas 7 (sete) novas posições para o emprego público em 
confiança. Objetivo: reforçar a equipe que processa as informações da folha de pagamento dos inativos 
e pensionistas, e da Assessoria Atuarial.  
Analista em Gestão Previdenciária - Alteração do dispositivo que previa a realização de 3 (três) fases 
para o concurso público em duas fases. Objetivo: agilizar o ingresso dos candidatos aprovados para o 
emprego público. 
Alteração do dispositivo que previa o encerramento do concurso público com a convocação dos 
candidatos aprovados para o número de vagas previstas no edital, mesmo que estes candidatos não 
entrassem em exercício. Com a alteração, o encerramento do concurso dar-se-á apenas quando o total 
de vagas ofertadas no edital for efetivamente preenchido. 

 
Auditoria - Contratação de serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis 
da São Paulo Previdência – SPPREV. Prazo estimado de conclusão: maio de 2012. 
 
Os trabalhos serão conduzidos em consonância com as Resoluções do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e nos Pronunciamentos Técnicos do Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil (IBRACON). 
 
Modernização na Infraestrutura e serviços de Tecnologia da Informação 
 
Ao longo de 2011, foram efetivados o redimensionamento e a reestruturação da estrutura física 
de hardware e balanceamento lógico dos acessos ao SIGEPREV, que resultaram em ganhos 
de desempenho dos sistemas. 
 

Instalação de Link entre a SPPREV e a IMESP para acesso aos sistemas SIGEPREV e GED. 
Benefício: geração de alta disponibilidade, contingência de links e Segurança da Informação. 
Instalação e manutenção de servidor de homologação do SIGEPREV no CPD da SPPREV. Benefício: - 
ganhos de desempenho dos sistemas. - economia de R$ 72.000,00/ano – Base IMESP. 
Desenvolvimento e implantação do Firewall SPPREV.  Economia: R$ 80.000,00/ano – Base em serviço 
similar da Telefônica. 
Implantação, customização e integração de Software Free, e desenvolvimento de Software Próprio - 
Sistema de Atendimento de Fila e Sistema de Satisfação do Cliente. Economia: R$ 196.000,00/ano - 
Base Prodesp.  
Estudo de melhorias e implantação de controles de Segurança da Informação. 
Implantação de sistema de transmissão de imagens e vídeos (Projeto Transparência) na Sede e nos 
Postos Regionais. Benefício: facilita as comunicações das informações previdenciárias aos 
beneficiários.  
Estruturação do plano e aprovação do projeto “Disaster Recovery Plan”. Finalidade: criação de 
ambiente de contingência para viabilizar a continuidade dos negócios da autarquia em condições de 
risco e inacessibilidade à sede. 
Implantação de ferramenta de extração de relatório com ligação direta ao Projeto “Business 
Intelligence”.  
Projeto de modernização das tecnologias utilizadas na autarquia: 

Equipamentos e software de Backup; Parque de máquinas; Monitoramentos da infraestrutura lógica 
e física.  
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Implantação de estrutura de contingência “real time” do Sistema Corporativo - SICORP em ambiente 
próprio.  
Projeto de Maturidade e Qualidade nos processos de Gestão de TI seguindo as metodologias COBIT e 
ITIL, juntamente com auditorias periódicas para averiguação da adesão aos procedimentos.  
Capacitação e treinamento dos técnicos de suporte, Help-Desk e Service-Desk. 
Finalização das implantações de sistemas e recursos de controles e monitoramentos on-line  real-time  
para garantir segurança, alta  performance e alta disponibilidade para a estrutura de TI  - SPPREV, que 
dispõe: 
 

Parque de máquinas 550 computadores 
Usuários de rede 620 
Redes de Dados 13: 1 Sede e 12 Regionais.  São  monitoradas e gerenciadas à distância. 
CPD 62 servidores: 32 físicos e 30 virtuais - Backup diário de 700Gb.  

 
Medidas Futuras 
 

Metas programadas para implantação em 2012: 
 

- Instalação de postos de atendimento nas cidades de São José dos Campos e Avaré; 
- Realização de novo concurso público para continuar o processo de estruturação do quadro funcional 
da autarquia; 
- Implantação da Gerência de Inatividade de Militares e o início do processo de transferência do 
processamento de folha e pagamento dos Inativos da Polícia Militar; 
- Implantação do sistema de monitoramento dos participantes para diagnóstico de condição 
socioeconômica e familiar dos beneficiários com a emissão dos laudos técnicos; - Avaliação clínica dos 
beneficiários voltada à verificação de condição de gozo de benefícios com a emissão dos laudos 
médicos; - Recenseamento de 420.000 participantes do sistema previdenciário do Estado de São Paulo 
com o uso de identificação biométrica, visitas domiciliares e avaliações médicas, ao longo de 30 meses, 
por meio da empresa IDORT; 
- Implantação do projeto Disaster Recovery Plan - SPPREV (DRP) - permitirá a continuidade do 
negócio da Autarquia em situações especiais (problemas de vazamento de gás ou incêndio na região 
da sede, falta de abastecimento de energia elétrica ou água, problemas estruturais do edifício) que 
impedem a execução das atividades na sede. - Implantação do CPD, infraestrutura e equipamentos de 
TI que suportarão parte das atividades das diretorias, assessorias e presidência e uma área destinada 
para o atendimento aos pensionistas e aposentados com cerca de 12 guichês em um imóvel adequado; 
- Implantação da rotina de digitalização/certificação dos processos de concessão de aposentadoria. 

 
5. Instituto de Pagamentos Especiais do Estado de São Paulo – IPESP 
 
Diretoria de Gestão Patrimonial e Financeira – atividades realizadas em 2011 foram: 
 
- Carteiras Autônomas - administrou os pagamentos:  

Recursos próprios: Advogados e Serventias. Recursos repassados pela SEFAZ:  CASEM, ex-
vereadores, Economistas e os Inativos do antigo IPESP.  

- Repasse do valor correspondente aos Inativos para a SPPREV. - Organização da questão 
orçamentária relativa aos contratos terceirizados das carteiras e realização dos desembolsos para 
posterior ressarcimento, conforme a Lei 14016 de 2010, artigo 12-I e II. - Manteve os contratos existentes 
e realizou novos contratos para a manutenção e desempenho das atividades inerentes à finalidade do 
IPESP. 
- Alteração orçamentária para complemento e cumprimento das obrigações. Em alguns casos a liberação 
inicial não foi suficiente, principalmente à parte de pessoal, tanto ativo com recursos próprios como 
inativo com recursos da SEFAZ, sendo este ultimo o responsável pela insuficiência financeira. 
- Participação na organização e adequação das instalações no novo endereço, devido à mudança do 
IPESP ocorrida em abril de 2011.  
- Concessão de férias a partir de maio de 2011 aos funcionários admitidos em abril de 2010, época em 
que foi criado o novo IPESP através da Lei 14.016 de 2010. Reajuste em 7% dos vencimentos aos 
funcionários e concessão de  GAPE, conforme as Leis Complementares nº 1.158 de 02 de dezembro de 
2011 e nº 1.162 de 26 de dezembro de 2011, respectivamente.  
- Elaboração das propostas orçamentárias do IPESP, Carteira dos Advogados de São Paulo e das 
Serventias Notariais e de Registro; e implantação de novos sistemas para arrecadação e o outro contábil 
e financeiro para a Gestão da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro. 
- Acompanhamento dos relatórios contábeis, financeiros e gerenciais gerados pelo sistema MJDS, 
específicos para as carteiras autônomas. 
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- Participação das reuniões mensais com o Conselho da Carteira dos Advogados de São Paulo e das 
Serventias Notariais e de Registro para a prestação de contas e apresentação da posição financeira 
atualizada. 
- Colaboração no levantamento da base de dados para a elaboração do Cálculo Atuarial da Carteira dos 
Advogados de São Paulo e da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro; - 
Realização da pesquisa junto a empresas de auditoria.  
- Transfêrencia mensal para as respectivas contas os valores relativos aos repasses da SEFAZ, 
referente às taxas de mandatos da Carteira dos Advogados de São Paulo e emolumentos da Carteira de 
Previdência das Serventias Notariais e de Registro, e as importâncias correspondentes ao ressarcimento 
das referidas Carteiras para o IPESP, conforme a Lei 14016 de 2010, artigo 12- I e II. 
 
Diretoria de Gestão das Carteiras Autônomas – atividades realizadas foram: 
 

- Pagamentos de resgates aos participantes da Carteira de Previdência dos Advogados através de ordem 
de pagamento daqueles que não haviam recebido. 
 
- Bloqueio em folha de pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas da Carteira de 
Previdência das Serventias Notariais e de Registro, Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo 
e CASEM que não realizaram o recadastramento no mês de competência. 
 
- Resposta por escrito através de ofício aos requerimentos dos participantes das Carteiras de Previdência 
dos Advogados de São Paulo e Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro e CASEM, 
Carteira de Previdência dos Vereadores e Carteira de Previdência dos Economistas (aproximadamente 
180 por mês). 
 
- Concessão de aposentadorias e pensões da Carteira de Previdência dos Advogados pela sistemática da 
Lei 13.549/2009. 
 
- Concessão de aposentadorias, pensões e licença-saúde da Carteira de Previdência das Serventias 
Notariais e de Registro pelas novas regras da Lei 14.016/2010. 
 
-Análise dos casos de direito adquirido aos benefícios (Lei 10.393/1970 e Lei 10.394/1970). 
 
- Prestação de informações dos processos judiciais e expedientes vindos da Procuradoria Jurídica. 
 
- Emissão de certidões de tempo de contribuição a Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de 
Registro e Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. 
 
- Consulta formulada à Consultoria Jurídica sobre a homologação ou não das certidões de tempo de 
contribuição emitidas pela Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro e Carteira de 
Previdência dos Advogados de São Paulo (Portaria MPS 154). 
 
- Pagamento do 13º salário aos beneficiários da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de 
Registro. 
 
- Identificação e exclusão da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo dos participantes que 
possuem 6 ou mais parcelas em atraso, conforme legislação vigente. 
 
Carteira Predial – atividades realizadas: 
 

- Amortização e/ou quitação por sinistros; - Atualização de dados cadastrais dos mutuários para a 
companhia de seguros; - Revisão de prestações contratuais de financiamento de imóveis, transferência 
de titularidade do financiamento para contratos adimplentes e em vigência, acordo para prestações 
contratuais em atraso, cobranças administrativas, cancelamento de hipotecas em favor do IPESP; - 
Liquidação antecipada do financiamento e autorização de outorga de escrituras para contratos liquidados. 
 
Patrimônio Imobiliário – atividades realizadas: 
 
Laudos de avaliação conforme Decreto Estadual nº 12.400/2006  para quitação antecipada de 
financiamentos imobiliários nos seguintes bairros da  Capital:  
 

Saude; Vila Prel; Vila Nova Galvão; Jardim Helena; Cangaíba;Vila Campanella; Vila Matilde; Jardim 
Maria Estela; Parque São Jorge; Bela Vista; Cidade Líder; Luz; Pirituba, Jabaquara.  
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Laudos de avaliação conforme Decreto Estadual nº 12.400/2006  para quitação antecipada de 
financiamentos imobiliários  nas seguintes cidades do interior: 

Itanhaém; Nova Granada; Diadema; São Bernardo do Campo; Praia Grande; Peruibe; Guarulhos; 
Mococa; Itapevi  ; Araras, Botucatu, Penápolis; Ribeirão Preto, Promissão  e, Embu.  

Qualificação / Reintegração 
Interior: Indaiatuba; Ribeirão preto; Itaporanga; Praia grande; São José dos Campos; Pereira Barreto; 
Presidente Epitácio. 
 
Capital: Vila Cisper; Jardim São Paulo; Guarulhos.  

Prefeitura:   Itatiba – solictação, retirada da documentação. 

Processo de retificação de área: 
Interior: Jau 1 imóvel 
Capital: Santana  

Avaliação para penhora – Interior:  Conchas 
 
Aplicações financeiras – posição em 31/12/2011. 
 

Carteira de Previdência das Serventias:  R$ 402.509.007,75 
Carteira de Previdência dos Advogados:  R$ 1.218.769.194,58. 

 
 
6.  Companhia Paulista de Securitização - CPSEC 
 
A Companhia tem como objeto social a aquisição de direitos creditórios de titularidade do 
Estado de São Paulo, originários de créditos tributários e não-tributários, objeto de 
parcelamentos administrativos ou judiciais e a estruturação e implementação de operações que 
envolvam a emissão de valores mobiliários, tais como debêntures, de emissão pública ou 
privada, ou outra forma de obtenção de recursos junto ao mercado de capitais, lastreadas nos 
referidos direitos creditórios. 
 
As atividades e documentos contratuais relativos à emissão de títulos mobiliários cuja 
elaboração envolveu a direta participação da CPSEC, destacaram-se os seguintes: 
 
- Auditoria da carteira de recebíveis oriundos do PPI - Programa de Parcelamento Incentivado do ICMS. 
- Obtenção de rating preliminar da operação de emissão de debêntures pretendida pela companhia. 
- Esclarecimentos para elaboração do Parecer da Consultoria Jurídica Sefaz. 
- “Opinião Legal” dos escritórios de advocacia Almeida Bugelli e Valença Advogados Associados – ABV 
e Motta, Fernandes Rocha Advogados – MFRA. 
- Acompanhamento da elaboração do sistema de geração de relatórios Prodesp do PPI. 
- Instrumento Particular da 1ª Emissão de Debêntures Subordinadas, Não Conversíveis em Ações. 
- Escritura Particular da 1ª Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação. 
- Escritura de Emissão de Debêntures Subordinadas. 
- Carta de Ciência aos bancos arrecadadores. 
- Contrato de centralização e repasse de recursos. 
- Contrato de Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da 1ª emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, Conduzida Sob o Regime de Melhores 
Esforços de Colocação. 
- Contrato de Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da 1ª Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, Conduzida Sob o 
Regime de Melhores Esforços de Colocação. 
- Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Bens e Ativos Financeiros em Garantia. 
- Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Cessão Fiduciária e Outras Avenças. 
- Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças. 

 
A Companhia reprogramou os procedimentos da operação de emissão de valores mobiliários 
conforme as orientações do ofício SF/GS nº 584/2011, de 29 de novembro de 2011, e planeja 
realizar a emissão no início de 2012. 



 261
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 262
 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 
                                                                                                                                                                       R$ mil  

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 818.512,2 809.704,8 -1,1%

Pessoal 539.324,0 564.787,2 4,7%
   funcionários ativos 300.844,2 303.812,9 1,0%
   inativos e pensionistas 2,2 0,7 -68,8%
   obrigação patronal/insuf financeira 238.477,6 260.973,6 9,4%

Custeio 193.834,2 174.491,6 -10,0%

Investimento 85.354,0 70.426,1 -17,5%

2- Entidades Vinculadas 2.166,4 566,0 -73,9%

Codasp 2.166,4 566,0 -73,9%
pessoal e custeio 2.166,4 566,0 -73,9%
transferência de capital 1.600,0 - -

Total da Despesa (1+2) 820.678,6 810.270,8 -1,27%

 
Programa do Leite  “Viva leite” e Bom Prato foram transferidos para a Secretaria de Desenvolvimento Social em 2011 
pelo Decreto nº 56.674 de 19/01/2011. Na despesa de 2010 ambos estão excluídos e foram alocados à Secretaria de 
Desenvolvimento Social para efeito de comparação. 
 
 

Número de Funcionários 

2010 2011 11/10

Secretaria 6.100 6.180 1,3%

   Ativos 6.100 6.180 1,3%

Codasp 437 510 16,7%

   Ativos 391 463 18,4%

  Pensionistas 46 47 2,2%

Total da Pasta 6.537 6.690 2,3%

 
 
 
 I - Atividades 
 
Introdução 
 
 
O PPA 2008-2011 do Governo do Estado para a agricultura paulista orientou em eixos das 
ações propostas que 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.  
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Programa 1311 – Defesa Sanitária do Agronegócio para Proteção da Saúde do Homem e 
do Meio Ambiente. 
 
Objetivo: - modernizar a estrutura do sistema estadual de vigilância e defesa agropecuária. - assegurar ao 
estado padrões elevados de segurança dos alimentos. - 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:  
 
- Adequação e consolidação da Legislação relativa à segurança dos produtos alimentares e dos alimentos 
para animais;  
- Pareceres científicos fundamentados nos quais se basearão as decisões da autoridade de defesa 
sanitária do estado (CDA – Coordenadoria da Defesa Agropecuária, ou Agência); 
- Agilidade na execução das tarefas, capacidade de antever e realizar diagnósticos e controles 
informatizados que garantam sistema de informações confiável. 
 
O Plano Plurianual 2008-2011 contempla investimentos na modernização e certificação da 
qualidade laboratorial. Consolidar o sistema público de unidades laboratoriais de análises para 
certificação da qualidade dos produtos e processos é uma medida que colabora para a saúde 
pública do estado e um instrumento essencial para a ampliação dos mercados internacionais 
para os produtos dos agronegócios paulistas.  
 
A  ação governamental de certificação de qualidade do produto paulista (Selo São Paulo) visa 
dar garantias que aumentem a competitividade nos mercados interno e externo. A qualidade 
dos produtos e processos na agricultura começa no campo, onde se conclui a importância 
estratégica da ação de educação sanitária para produtores rurais. Merece destaque as ações 
voltadas à gestão epidemiológica, o monitoramento dos riscos, a ampliação da capacidade de 
diagnóstico dos produtores rurais, como o conhecimento dos problemas inerentes ao manejo 
da qualidade de produtos e processos. 
 
Um dos diferenciais da agricultura paulista é sua excelência logística e boa infra-estrutura. 
Esses suportes criam vantagens competitivas nos mercados globalizados. A estratégia 
governamental paulista visa ampliar a condição de liderança competitiva aprimorando a infra-
estrutura e as logísticas setoriais. Os investimentos nas rodovias e ferrovias, no acesso aos 
portos paulistas, ampliação e recuperação da malha de estradas vicinais reforçam a condição 
diferencial da economia estadual que se constitui no maior mercado consumidor do continente 
e na principal plataforma exportadora da agricultura brasileira.  
 
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 dos produtos.  
 
O PPA 2008-2011 contempla várias ações da SAA no aprimoramento da infra-estrutura e 
logística setorial, três projetos merecem ser destacados:  
 
- Melhor Caminho - objetivo de transferir tecnologia em conservação e adequação de estradas rurais de 
terra, visando eliminar os processos erosivos e torná-las transitáveis o ano todo; 
 
- Projeto Pontes Metálicas – instalação e implantação de estruturas padronizadas nas estradas rurais 
dos municípios criando melhores condições de trafegabilidade e encurtando distâncias; 
 
- Projeto Estadual de Microbacias Hidrográficas - desenvolvido pela Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral (CATI) atua na abertura e conservação de estradas rurais e exerce nas propriedades 
rurais ação decisiva no combate aos processos erosivos e de assoreamento. 
 
As ações são para melhoria da qualidade de vida no campo, aumento da produtividade dos 
agronegócios e ampliação das possibilidades de geração de emprego e renda.   
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Programa 1301 - Geração e Transferência de Conhecimento e Tecnologias para o 
Agronegócio 
 
O Programa constitui-se na ferramenta para equacionar as disparidades regionais. 
 

Objetivo: - melhorar a qualidade dos produtos e processos da agricultura paulista. - apoiar 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. 
 
As ações estratégicas inseridas no PPA 2008-2011 consistem em:  
 

- Revitalizar os Institutos de pesquisa, modernizar e consolidar os centros de pesquisa tecnológica para 
atenderem as principais cadeias produtivas. 
- Oferecer a SAA suporte em assuntos estratégicos e aumentar o dinamismo dessas unidades 
multidisciplinares na oferta de serviços a iniciativa privada. 
- Priorizar a modernização das unidades regionais de pesquisa consolidando 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 Sustentável  
 
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.  
 

A potenciação do dinamismo em regiões e/ou nas áreas de agricultura deprimida depende de 
vários fatores. Dentre eles: A capacidade de gerar e implementar inovações; de assistência 
técnica e extensão rural presente, eficiente e competente; apoio e estímulos à ampliação e 
multiplicação de negócios agrícolas compatíveis com o padrão agrário e potencialidades locais.  
 

- Capacidade de gerar e implementar inovações;  
- Oferecer assistência técnica e extensão rural presente, eficiente e competente; 
- Apoiar e estimular a ampliação e multiplicação de negócios agrícolas compatíveis com o padrão agrário 
e potencialidades locais.  
 
Programa 1309 - Geração de Emprego e Renda no Agronegócio Paulista 
 

Objetivo: - desenvolver alternativas rentáveis de produção, agregação de valor e de mudanças 
tecnológicas que incrementem a renda e a geração de empregos, via identificação de oportunidades e 
aumento da produtividade e qualidade dos produtos.  
 
Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – FEAP é estratégia do Governo do Estado, 
contida no PPA 2008-2011, no sentido de tornar mais acessíveis produtos financeiros aos 
pequenos produtores e a classe média rural.  
 

Característica: tem capacidade de compatibilizar os financiamentos fora da lógica bancária tradicional, 
com carências, prazos e capacidade de pagamentos condizentes com a capacidade dos pequenos e 
médios empreendedores rurais. 
Benefício: oferece financiamentos e subvenções do prêmio do seguro climático. - subvenção aos 
produtores rurais; - subsídios para produtores rurais, associações e cooperativas de produtores, 
participantes do Projeto Estadual de Microbacias Hidrográficas. Finalidade: adoção de tecnologias 
sustentáveis, práticas conservacionistas e implantação de ações de inclusão social e aumento da renda.  
 
Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento - PPA 2008-2011 prevê uma 
reformulação na participação dos municípios. 
 

Objetivo: tratar os desiguais de forma desigual. Ação: - municipalização intervirá 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. 
Benefício: - facilitará aos pequenos e médios produtores o acesso às inovações tecnológicas, gerenciais 
e metodológicas; - apresentará aos produtores as linhas de financiamento disponíveis para 
modernização das atividades; - difundirá a oferta de subvenção do prêmio do seguro e seus 
conseqüentes benefícios; - integrará o município a rede de oportunidades de capacitação profissional.  
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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. Objetivo: - promover transformações estruturais na agricultura paulista no sentido de 
diminuir as diferenças econômicas e sociais entre as várias regiões do estado. Atuação: trazer 
as diferenças regionais com desenho de ações específicas focadas na mobilização de agentes 
produtivos no sentido da construção de um processo redutor das desigualdades. 
 
Dentre estas ações prioriza-se no PPA 2008-2011, a formação do seguinte tripé: 
 
- Capacitar o profissional.  - Aproveitar as novas oportunidades de multiplicação de renda.  
- Agregar o valor. 

 
Destacaram-se em 2011:  
 

- 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. Reunir pequenos e médios produtores rurais, especialmente nas regiões deprimidas 
do estado, em consórcios voltados para esta finalidade. Alguns projetos estão em estudo; 
 - Apoio à implantação de pequenas e médias agroindústrias. Incentivar a implantação de pequenas 
unidades de transformações de produtos agropecuários articulando os projetos com cooperativas de 
produtores, associações de produtores e empresários. Visa o aumento de produtos com maior valor 
agregado  contribuindo para o aumento da renda e do emprego. 
 
Ações voltadas aos consumidores - representam o ponto focal para onde converge o fluxo dos 
produtos do sistema de agronegócios. O consumidor moderno vem mudando seus hábitos 
alimentares em razão: do novo estilo de vida influenciado por padrões e comportamentos 
globalizados, preocupações com a qualidade e aspectos de saúde e valorização do seu tempo.  
 
Estes fatores têm implicações nos atributos que caracterizam dado produto e que determina a 
decisão final do consumidor.  
 
Com o objetivo de oferecer aos consumidores produtos em quantidade suficiente, com 
qualidade e integridade foi desenvolvido os seguintes programas: 
 
Programa 1308 - Segurança Alimentar  
 
Objetivo: 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. 
 
No PPA 2008-2011 foram inseridas ações que garantem a população carente alimentos de 
qualidade. Destacaram-se as seguintes ações: 
 
Projeto Vivaleite - 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 aos que fazem uso 
contínuo de medicamentos usufruem o projeto. 
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.  
 
Os dois projetos foram transferidos em 2011 para a Secretaria de Desenvolvimento Social, 
dentro da estratégia governamental de consolidação dos programas sociais.  
 
1301 – Programa Geração e Transferência de Conhecimento 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. - permitir 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.  
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Geração do conhecimento a ação em 2011 destacou-se nas participações dos grupos proteína 
animal (21,7%), hortícolas e agronegócios especiais (19,0%) e bens de capital e informações 
dos agronegócios (19,0%) -  Tabela 1 
 
Tabela 1 - Geração do conhecimento, APTA, número de pesquisas executadas  

Grupos  2007  2008 2009 2010 2011
Agroexportação 318 275 266 265 261
Grãos e Fibras 164 137 130 114 115
Proteína Animal 369 360 394 339 329
Hortícolas e Agronegócios Especiais 331 331 314 292 288
Desenvolvimento Regional 28 21 19 15 21
Bens de Capital e Informações 220 208 238 228 288
Políticas Públicas 171 179 177 185 214
Total 1.601 1.511 1.538 1.438 1.516
Fonte: APTA 

 
Transferência de tecnologia no período 2007-2011 as instituições ampliaram sua inserção no 
meio produtivo e acadêmico. 
 
- Divulgação dos resultados das pesquisas realizadas em seus Centros de Pesquisa no meio científico e 
diretamente aos produtores, através de publicações. -  Pesquisadores participaram em eventos técnicos 
e científicos, dias de campo, dias temáticos, workshops, inserções na mídia. - Formação de recursos 
humanos através de quatro cursos de pós-graduação em nível de Mestrado com 4 cursos e um em nível 
de Doutorado. - Participação em bancas, e orientações a estagiários, graduandos e pós-graduandos. 
 
Dos serviços prioritários oferecidos pelas unidades de pesquisa da APTA, destaca-se a 
disponibilização diária dos avanços tecnológicos em meio digital, por meio dos sites 
institucionais, dando agilidade à transferência dos resultados de pesquisa a toda sociedade, 
com mecanismos onde os usuários podem esclarecer dúvidas e resolver problemas 
específicos diretamente com os pesquisadores especialistas nas diversas áreas. 
 
Transferência do conhecimento – as análises laboratoriais são essenciais para aumentar o 
padrão de qualidade dos processos produtivos e dos produtos obtidos. Os serviços 
especializados prestados abrangem uma ampla gama de diagnoses, cobrindo desde insumos 
da produção rural até análises de alimentos prontos para o consumo final.  
 
Tabela 2- Transferência do conhecimento 
Item 2007 2008 2009 2010 2011
Análises laboratoriais (n°) 310.606 305.270 301.116 291.863 268.922
Sementes Básicas (kg) 302.458 291.450 333.704 324.667 272.141
Atendimentos eletrônicos (n°) 3.742.584 3.218.397 2.249.490 2.318.568 2.287.614
Atendimentos Técnicos (n°) 244.128 304.614 370.965 590.742 696.404
Atendimentos Diretos (n°) 140.580 240.905 301.643 505.522 634.652
Pessoas Treinadas (n°) 103.548 63.709 69.322 85.220 61.752
Fonte: APTA 
 
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) lançou, em meados de 
2011, a publicação “Indicadores de Ciência Tecnologia e Inovação em São Paulo 2010”. No 
capítulo 10 (CT&I no setor agrícola no Estado de São Paulo) são apresentadas medidas dos 
impactos da pesquisa agrícola paulista. Mostra valores entre 12,8 a 20,4 para o produto 
marginal do estoque de pesquisas no período 1995-2006. A cada R$ 1,00 adicional aplicado 
em pesquisa agropecuária no Estado de São Paulo resulta em média R$ 17,00. As estimativas 
da taxa interna de retorno dos recursos aplicados em pesquisa agropecuária em São Paulo no 
período 1981-2006 variaram entre 16,9% e 26,0%. A média real foi de 22,2% ao ano.  
 
Os recursos aplicados pelo Governo do Estado de São Paulo nos Institutos de Pesquisa da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, coordenados pela APTA, vêm mantendo o Estado 
no posto de principal produtor agrícola nacional, maior exportador de mercadorias do 
agronegócio e detentor dos níveis mais elevados de produtividade total de fatores.  
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Ação 1380 - Revitalização dos Institutos de Pesquisa – investimentos foram realizados pelo 
Instituto Agronômico (IAC-APTA) em 2011: 
 
Centro Avançado da Pesquisa Tecnológica do Agronegócio de Cana: reforma e adequação da sala de 
treinamento. 
Centro APTA de Engenharia e Automação: reforma da cobertura dos prédios da Administração, salas 
dos pesquisadores, oficinas e laboratório do setor de estudos de Pós-colheita. 
Centro APTA de Frutas: aterramento e  reforma da rede elétrica de dois prédios para eliminação de 
sérios problemas de instabilidade da rede elétrica e segurança para os usuários. 
Centro Experimental Central do IAC-APTA - obras da instalação dos ramais de esgotos. 
Centro de Grãos e Fibras: reforma das câmaras frias e conclusão do pátio para descargas de sementes.  
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fitossanidade: obras de reforço da fundação do prédio que 
abriga câmaras frias, microscópio eletrônico, salas de pesquisadores e laboratórios de nematologia e 
virologia. 
IAC-APTA sede - restauração da fachada do prédio D. Pedro II, símbolo da instituição, para a 
comemoração dos 125 anos. 
Instituto Biológico (IB-APTA) - melhoria da infra-estrutura da Triagem Animal. - informatização do serviço. 
 

Realização em 2011: 65.000 análises em diagnóstico animal. 
 

 - reforma e adaptação das futuras instalações do Laboratório de Raiva e encefalites virais.  
 

Realização: estudos em eqüinos de diferentes regiões do Estado de São Paulo e outros Estados. – 
verificação das amostras que foram positivas para raiva, leucoencefalomalácia, mielite por 
herpesvírus equino tipo 1, encefalite bacteriana, encefalite por fungo e encefalite por protozoários. A 
implantação de técnicas moleculares aumentou a sensibilidade e especificidade na determinação do 
herpesvírus equino e na detecção de protozoários.  
Resultado: - permitirá que estudos futuros de epidemiologia molecular sejam realizados.   

Instituto de Pesca: - recuperação do prédio que abriga o Museu de Pesca, no município de Santos-SP.  
 - obras de recuperação do telhado e adequação da infra-estrutura em geral.  
Museu de Pesca – recuperação.  
 

Finalidade: melhoria nas condições de atendimentos ao público visitante e tornar mais eficiente o 
cumprimento da missão institucional de transferência do conhecimento científico e tecnológico. 

 

Laboratório de Tecnologia de Pescado, em Santos-SP - readequações na estrutura física e aquisição de 
equipamentos de pesquisa. 
 

Finalidade: qualidade da execução dos serviços especializados prestados pelo laboratório nas 
análises tecnológicas e  desenvolvimento de novos produtos oriundos da pesca e da aquicultura. 

 
Núcleo de Pesquisas do Litoral Norte-SP - recuperação do acesso ao alojamento e readequação das 
instalações elétricas. - redimensionamento dos laboratórios. 
 

Finalidade: - melhores condições de trabalho aos pesquisadores e os  em trânsito. 
-  implementação de projetos de piscicultura marinha. 

 
Centro Avançado de Pesquisa do Pescado Continental em São José do Rio Preto - instalações elétricas 
e à construção de via de acesso ao Centro.  - construção do prédio de difusão tecnológica e do 
laboratório de recursos hídricos iniciou em 2011. Recursos: FINEP. 
 

Finalidade: - desenvolvimento da aquicultura continental na região noroeste do Estado, através da 
implantação de um Centro de referência voltado para o desenvolvimento tecnológico, estudos 
científicos e atendimento ao público. 

 

Instituto de Pesca - reforma e adequação do galpão destinado ao abrigo de veículos oficiais 

Centro de Tecnologia de Frutas e Hortaliças - construção das instalações para abrigar as atividades de 
gestão administrativa.  
 

Benefício: - salas para: - pessoal administrativo, visando uma melhor organização do trabalho. - 
melhor atendimento aos produtores rurais, técnicos das agroindústrias, pesquisadores de outras 
instituições. - equipe técnica da unidade.  
- proporcionar maior proximidade e interação dos pesquisadores com a gestão administrativa.  
- agilizar os processos de atendimento e o intercâmbio de informações. 
- contribuir para melhor andamento das atividades de pesquisa, desenvolvimento científico e 
tecnológico.  
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Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL-APTA) - execução da 3ª fase da obra de expansão dos 
laboratórios. 
 

Resultado: - Centro de Tecnologia de Embalagem (CETEA): - capacitar o corpo técnico para as 
demandas crescentes. – ações com intuito de antecipar as demandas do mercado e reunir 
informações relacionadas às possibilidades para o setor de embalagens no Brasil. - re-certificados dos 
laboratórios pela ISTA - The International Safe Transit Association, sendo o único laboratório no Brasil 
a possuir ensaios de vibração, queda e compressão na área de transporte com essa certificação. 
Contribuição: promoção da exportação de produtos brasileiros. - acreditação de 41 ensaios junto ao 
INMETRO, garantindo a atuação do governo paulista na avaliação da conformidade de embalagens 
em programas voluntários de associações setoriais e na certificação compulsória.   

Instituto de Zootecnia (IZ-APTA): 1)Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio de 
Bovinos de Corte: - desenvolver pesquisas na área de melhoramento genético, eficiência alimentar e 
qualidade de carne.  
 

Benefício: - geração e desenvolvimento de tecnologias para produção. - aumento de eficiência 
alimentar - redução da idade de abate dos animais. - produção de carne com qualidade que atenda as 
demandas do setor. 

 
2) Centro APTA Bovinos de Corte – Sertãozinho: - melhoria na qualidade das pesquisas e transferência 
de conhecimento e tecnologia gerados no Centro. 
 
Beneficiados: - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Nutrição Animal e Pastagens. - Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Zootecnia Diversificada.  - Centro Experimental Central. 
 
Ação 1165 - Modernização das Unidades Regionais de Pesquisa - modernizou várias unidades 
de pesquisa regionais, que beneficiaram diversas cadeias produtivas: 
 
Unidade  regional - APTA Cadeia produtiva 
Alta Mogi e Centro Leste Bovinocultura de leite 
Centro Sul Pós-colheita 
Centro Oeste/UPD de Brotas Avicultura 
Alta Sorocabana, Médio Paranapanema, Sudoeste Paulista -  Itapetininga Ovinocultura 
Leste Paulista, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba - Campos do Jordão Piscicultura 
 
Investimentos foram realizados em 2011:  
 
Implantação: - Laboratórios de sanidade vegetal e teste de agrotóxicos agrícolas. Local: unidades da 
APTA Regional Médio Paranapanema, APTA Regional Alta Sorocabana e APTA Regional Centro 
Norte/UPD de São José do Rio Preto. - laboratório de qualidade de leite na APTA Regional Centro Leste. 
Aquisição: Ordenhadeira e refrigerador de leite visaram melhorar a garantia de qualidade em pesquisas 
tradicionalmente geradas pelo Pólo com gado leiteiro. Local: unidade APTA Regional Alta Mogiana. 
Construção: três Galpões para ampliação das pesquisas em avicultura.  Local: unidade Pesquisa e 
Desenvolvimento de Brotas  da APTA Regional Centro Oeste. 
- Laboratórios de Defensivos. Local: unidade Regional Médio Paranapanema, Regional Alta Sorocabana, 
Regional Centro Norte na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de São Jose do Rio Preto.  
 

Laboratórios Regionais de Análise de Defensivos Agrícolas – APTA Regional: Sudoeste Paulista, 
Centro Sul, Centro Leste comporão a rede de laboratórios. 
 
Serviços fornecidos: emissão de Laudo Oficial de Eficiência e praticabilidade agronômica de 
agrotóxicos; análise de fitotoxicidade; avaliação de seletividade a inimigos naturais; estudos de efeito 
fitotônico de defensivos agrícolas; supervisão de avaliação de riscos ao trabalhador rural na aplicação 
de agrotóxico; e avaliação de métodos de aplicação de defensivos agrícolas.  

Laboratório de fitossanidade - pesquisas com novos produtos e novas moléculas em estudo para defesa 
vegetal e controle de pragas e doenças. 
Construção: 1)Galpão de Ovinos - APTA Regional Médio Paranapanema. 2)Galpão para Confinamento 
na APTA Regional Alta Sorocabana. Finalidade: – pesquisa de nutrição dos ovinos.  
Área de piscicultura - recursos para o desenvolvimento de pesquisa. Beneficiário: APTA Regional - Leste 
Paulista, - Vale do Ribeira, - Vale do Paraíba/UPD de Campos do Jordão. 
Equipamentos e reformas da infra-estrutura - Beneficiário: APTA Regional - Alta Paulista, Centro Oeste, 
Nordeste Paulista, Extremo Oeste, Vale do Paraíba, Centro Leste, Regional Noroeste Paulista,  UPD de 
Pirassununga, Centro de Insumos Estratégicos (unidade de São Roque).  
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1307 – Programa de Desenvolvimento Local Integrado Sustentável 

 
Objetivo: promover os agentes locais de desenvolvimento como articuladores das forças presentes 
nos municípios, visando conjugar o desenvolvimento econômico, a promoção da cidadania e a 
preservação do meio ambiente. 

 
Tabela 3 - Resultados Esperados do Projeto Microbacias II  2011-2015 

Valores Alvo 
Indicadores de Resultado do Projeto  Unidade

2011 2012 2013 2014 2015 
Aumento das vendas (% da linha de base) para 
as associações /cooperativas participantes 

% 0 2 4 6 8 

Aumento da área agrícola com melhores práticas 
de manejo de solo e água aplicada 

Milhão 
ha 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Iniciativa de negócio com viabilidade no mercado 
identificada e financiada pelo projeto 

Nº 0 75 150 225 300 

Aumento da produtividade do leite para as 
associações/cooperativas apoiadas pelo projeto 

% 0 5 10 15 20 

Inovações (produtos novos ou melhorados, novas 
técnicas, tipos de contratos) com viabilidade de 
mercado e replicabilidade demonstrada 

Nº 0 1 2 3 4 

Organizações participantes com uma gestão 
eficaz e de contabilidade 

% 15 25 50 75 90 

Centro de informações do Agronegócio on-line 
em operação 

S/N 0 0 1 1 1 

Estradas rurais com reabilitação e manutenção 
de trechos críticos com trafegabilidade  

Km 0 150 300 500 750 

 
Em 2011 foi iniciada a divulgação do projeto em todos os municípios com presença de 
organizações de produtores rurais, visando o esclarecimento das diretrizes e regras para 
acesso aos incentivos financeiros para as iniciativas de negócios. 
 
Foi realizada a primeira chamada pública para que as associações e cooperativas 
apresentassem Manifestação de Interesse ao Projeto. Os planos apresentados serão avaliados 
nos aspectos ambiental, social e econômico para receberem o apoio financeiro do Projeto. 
 
Inscritos: 134 organizações. Elaboração do Plano de Negócio: 108 organizações. 

 
Ação Produção e Distribuição de Sementes e Mudas - estratégia de garantir a competitividade 
setorial, permite que os  agricultores familiares tenha acesso a materiais genéticos superiores, 
a baixo custo, e com isso incremente sua renda.  
 
Tabela 4 Produção de Sementes e Mudas Comerciais 
Item 2007 2008 2009 2010 2011
Sementes (t)  8.000 4.580 4.400 4.300 2.880
Mudas (unidade)  1.648.050 1.000.000 975.000 800.000 1.190.000
Nº de Município Atendido  nd 561 477 450 476

Fonte: CATI 
 
Ação Difusão de Técnicas para Gestão da Pecuária Leiteira a Pequenas Propriedades - 
denominada CATI – Leite - busca a viabilidade econômica da produção leiteira em pequenas 
propriedades rurais adotando tecnologias simples e baratas de manejo do rebanho e técnicas 
de gestão do empreendimento, inclusive com utilização de ultrassonografia para avaliação de 
prenhes. 
 
Beneficiados: 820 propriedades rurais cadastradas. 
 
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 – Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento.  
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Atende os 593 municípios agrícolas e oferece assistência técnica gratuita aos pequenos 
produtores rurais. O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS), 
elaborado em cada município, contém a caracterização e diagnóstico da realidade do setor 
rural local e o planejamento das diretrizes e ações propostas para solucionar os problemas ou 
aproveitar as oportunidades identificadas nas cadeias produtivas. Com coordenação da Casa 
da Agricultura e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) os planos são 
elaborados de forma participativa com a comunidade rural e são instrumentos norteadores das 
ações locais da CATI e de outros parceiros. Esta atividade norteia todas as ações de 
assistência técnica em nível local. 
 
Entre as atividades de assistência técnica, realizadas pelas Casas da Agricultura, destacou-se: 
 
Conformidade da Atividade Agropecuária – DCAA:  emissão  de  37.362 declarações em 2011. 

 
1308 – Programa de Segurança Alimentar 
 
Objetivo: - conjugar o estímulo à produção de alimentos e seu escoamento a projetos de 
segurança alimentar. - assegurar o acesso da população a alimentos com qualidade, diversidade e 
alto valor nutritivo.  

 
Projeto Viva Leite - Governo de São Paulo realiza uma das mais importantes medidas de 
alimentação e nutrição do Brasil que foi administrado pela CODEAGRO até março de 
2011. Em janeiro de 2011 foi publicado o Decreto Estadual n° 56.674 que determinou a 
transferência do projeto para a Secretaria de Desenvolvimento Social.  
 
Tabela 5 - Projeto Estadual Vivaleite para a Capital e Grande São Paulo  2007 – março 2011 
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 4.897.015 84.494 1.267.408 3.146 
2010     316.698 (2)     4.750.472 (2) 85.886 1.288.290 3.115 
Mar/2011 315.621 4.734.315 90.123 1.351.845 3.100 
 (1) Atende 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 devido ao aumento do preço do litro de leite e em função de 
suspensão temporária no atendimento de entidades com irregularidades. 
 Fonte: CODEAGRO – Coordenadoria de Desenvolvimento do Agronegócio 

 
O Projeto Vivaleite abrange 606 municípios do interior do Estado. (Tabela 6). 
 
Tabela 6 - Projeto Estadual Vivaleite no Interior  2007- março 2011 
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 
2010 295.168 4.427.527 
Mar/2011 294.646 4.419.690 
Fonte: CODEAGRO 
Projeto Viva Leite foi transferido em 2011 para a Secretaria do Desenvolvimento Social. 

 
Ação Hortas Comunitárias - CODEAGRO distribui sementes via Prefeituras Municipais, 
entidades assistenciais, casas de agricultura e organizações governamentais. (Tabela 7). 
 
Tabela 7 - Hortas Comunitárias  2007 - 2011  
Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 
Sementes em kg 72 74 109 68 37 
Pessoas Beneficiadas 90.310 100.450 143.100 90.750 51.750 
Hectares Plantados 45 51 72 45 26 
Fonte: CODEAGRO 
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Projeto Bom Prato - ação direta de combate à fome oferece almoço de qualidade certificada 
pelo ITAL/APTA, a R$ 1,00 por prato de excelente palatibilidade são observadas as 
necessidades nutricionais. A ação foi transferida para a Secretaria de Desenvolvimento Social 
pelo Decreto Estadual n°56.674/2011, é realizada com entidades da sociedade civil engajadas 
na luta contra a fome.  
 
Tabela 8 Projeto Bom Prato  2007 – março 2011 
Ano 2007 2008 2009 2010 Mar/2011 
 Nº unidades 30 30 30 33 33 
 Nº Refeições  10.427.559 10.844.930 10.650.940 10.765.599 2.784.808 
Fonte: CODEAGRO 
 
O decreto de Nº 56.674, de 19 de janeiro de 2011 transferiu da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento para a Secretaria de Desenvolvimento Social os Projetos “VIVALEITE” e “Bom 
Prato” para a Secretaria de Desenvolvimento Social.  Os projetos passam a integrar o 
Programa Família Cidadã - Ações Sociais Integradas da Secretaria de Desenvolvimento Social. 
As despesas decorrentes da execução das ações referentes ao Projeto Estadual do Leite 
“VIVALEITE” e  Restaurante Popular correrão à conta de recursos consignados no Fundo 
Estadual de Assistência Social - FEAS, criado pela Lei nº 9.177, de 18 de outubro de 1995. 
 
Centro de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - foram realizadas:  
 
Tabela 9 - Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, executado 2007-2011 
Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 
Materiais de Orientação 4.041 487.083 720.248 740.125 34.216 
Cozinha experimental (receitas testadas). 321 422 470 479 240 
Cursos sobre alimentação 170 114 41 1.690 112 
Pessoas treinadas 3.725 2.785 1.517 49.165 1.670 

 Fonte: CODEAGRO 

 
1309– Programa de Geração de Emprego e Renda no Agronegócio 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. 
 
Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), gerenciado pela Administração Superior 
da Sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento representa mecanismo pioneiro de 
sustentação da política de redução da disparidade de oportunidades.  
 
Tabela 10 – Crédito Rural com recursos do FEAP -  2007- 2011 
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 
2010 419 19.910.950,52 1.676 
2011 124   8.524.212,92    456 

(1) R$ em valores nominais  
Fonte: FEAP 
 
Ação de subvenção do prêmio de seguro do agronegócio paulista  
 
Tabela 11 - Subvenção do Prêmio de Seguro do Agronegócio Paulista  2007 - 2011 

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 
2010 22.838 46.047.806,58 91.352 
2011 7.772 13.820.142,82 31.088 
(1) valores nominais   
Fonte: FEAP 
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Programa Pró Trator – Agricultura Moderna para Todos foi instituído pelo Decreto Estadual 
N.º 53.653, de 4 de novembro de 2008. Ação Subvenção aos Produtores Rurais – 
FEAP/BANAGRO - os produtores rurais vêm sendo beneficiados com a subvenção total dos 
juros de financiamentos destinados à aquisição de tratores novos 
 

Tabela. 12 – Subvenção aos Produtores Rurais – FEAP/BANAGRO* – Programa “Pró Trator – 
Agricultura moderna para todos” 2009-2011  

Ano 
Financiamentos 

liberados 
Valor Financiado (1) N.º de Pessoas Beneficiadas 

2009 1.223 94.339.998,80 4.892 
2010 452 36.539.982,19 1.808 
2011 435 36.574.040,78 1.740 

 (1) valores nominais 
* BANAGRO – Banco de Agronegócio Familiar 
Fonte: FEAP 
 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF - tem ampliado e 
aprofundado a ação junto as 151 mil famílias (dados do IBGE) de produtores rurais paulistas 
que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo Banco Central as quais representam 
46,54% das Unidades de Produção do agronegócio paulista.  
 
Tabela 13 - Crédito Rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF) - Estado de São Paulo  2007-2011 
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  30.755 547.291.670,01 17.795 
2010 29.165 440.855.368,00 15.116 
2011 28.308 575.004.829,00 20.312 
(1) Valores nominais 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Banco do Brasil 
 
Tabela 14 - Atendimento a agricultores familiares e crédito PRONAF 
Ano Agricultores atendidos DAP*emitida Projetos PRONAF Valor contratado 

2007 125.000 9.650 4.500 43,2 milhões 
2008 147.000 12.560 6.300 45,3 milhões 
2009 127.500 6.993 1.985 37,5 milhões 
2010 151.350 8.844 2.234 55,4 milhões 
2011 115.000 7.100 2.289 48,1 milhões 
* DAP – declaração de aptidão 
Fonte: CATI             
 
Tabela 15 - Ações de Cooperativismo e Associativismo, executado 2007- 2011 

Cursos/Seminários Assessorias prestadas 
Ano 

Nº Participantes Associações Cooperativas 
2007 51 1.695 52 11 
2008 34 814 30 25 
2009 54 743 169 47 
2010 178 3.536 167 62 
2011 157 3.664 161 58 
Fonte: CODEAGRO. 

 
  Seminário Estadual de Cooperativismo e Associativismo - objetivou discutir os avanços e 

perspectivas do cooperativismo e associativismo no Estado de São Paulo.  
 

Público: 1.624.  Acompanhamento ao vivo pela internet: 1.300.  Via satélite: 105. 

 
1310 – Programa de Modernização e Gestão de Qualidade da Agro política Pública 
 

Objetivo: - implantar gestão de qualidade para promover internamente as mudanças necessárias para 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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Tabela 16 – Capacitação de Agentes do Agronegócio Paulista 2007-2011 
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 
2010 72 72.229,46 3.306 
2011 37 24.937,33 814 
Fonte: ASSS 
 
Tabela 17 – Treinamento de servidores de nível superior - APTA- 2008 - 2011 
Ano Mestrado Doutorado Pós-doutorado Total 
2008 5 14 7 26 
2009 6 12 2 20 
2010 5 13 5 23 
2011 9 23 7 39 

Fonte: APTA - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 
 

Tabela 18 – Treinamento de servidores de nível superior – CATI- 2008 - 2011 
Ano Pós-doutorado Cursos Total 
2008 1 2.630 2.631 

2009 2 2.973 2.975 
2010 3 3.737 3.740 
2011 - 2.903 2.903 

 Fonte: CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 

 
      Tabela 19 – Treinamento de servidores de nível superior - CDA - 2008 - 2011 

Ano Mestrado Doutorado Cursos Total 
2008 - 2 472 474 

2009 1 - 466 467 
2010 - - 437 437 
2011 1 1 426 428 

       Fonte: CDA- Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
 
Tabela 20 – Treinamento de servidores de nível superior – SAA - 2008-2011 
Ano Mestrado Doutorado Pós-doutorado Cursos Total 

2008 5 16 8 3.102 3.131 

2009 7 12 4 3.439 3.462 

2010 5 13 8 4.174 4.200 
2011 9 23 7 3.329 3.368 
Fonte: SAA – Secretaria da Agricultura e Abastecimento 
 
Ação articulação das representações setoriais e regionais - as Câmaras Setoriais são órgãos 
de apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, compostos por entidades 
representativas dos diversos segmentos das cadeias produtivas dos agronegócios paulista. 
 
Objetivo: apoiar a concepção, a formulação e a execução de políticas públicas voltadas ao fortalecimento 
e aumento da competitividade das cadeias produtivas relacionadas. 
 
Câmaras representativas: 29.   Reunião realizada: 35.   Participação: 8.709 pessoas. 
 
As câmaras setoriais realizaram em 2011 as seguintes atividades: 
 
Câmara Setorial de Café - promoveu 10º Concurso Estadual do Café. Participação: produtores de café. 
Trabalho: Indicação Geográfica de Café no Estado de São Paulo (Região de Pinhal).  Convênio: 
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de São Paulo.  
Câmara Setorial de Agricultura Ecológica - apresentou proposta de Linha de Financiamento para o 
FEAP/BANAGRO.  - realizou-se 9ª FEIRATUR (Feira de Turismo Rural) no Parque da Água Branca, pela 
Câmara Setorial de Lazer e Turismo no Meio de Rural. 
Câmara Setorial de Carne Suína - apoiou a criação de uma inovação em associação, ou seja, uma 
modelagem de Consórcio dos 15 maiores produtores de suínos do Estado de São Paulo. - esforçou em 
induzir a participação das Granjas de Suínos no sistema de qualidade da SAA. 
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1311 - Programa de Defesa Sanitária do Agronegócio para Proteção da Saúde do Homem 
e do Meio Ambiente 
 

Objetivo: promover, através da 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.  
 
Tabela 21 – Número de fiscalizações da vigilância animal e vegetal  2007- 2011 
Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 
Vegetal 107.512 134.959 133.891 138.490 140.829 

Animal 93.165 108.966 111.567 138.728 129.320 
Fonte: CDA 
 
CDA mantém cadastros e controla a produção em viveiros, borbulheiras, plantas matrizes e 
produção de mudas cítricas, refletindo diretamente no sistema de produção, onde a muda é 
considerada a base para a implantação de uma citricultura competitiva.  
 
Tabela 22 – Vigilância Sanitária da Cadeia de Produção de Citros  2007- 2011 
Cadastro Unidade 2008 2009 2010 2011 

Mudas cítricas Viveiros 98 285 80 31 

Borbulheiras de citros Borbulheiras 24 7 11 2 

Plantas matrizes de citros Registros 3 6 2 1 

Produção de mudas cítricas Mudas (em milhões) 29,2 29,3 38,5 40,7 

Mudas de cafeeiro Viveiros 0 69 11 12 

Produção de mudas de cafeeiro Mudas (em milhões) 0 21,3 13,9 16,7 

Depósito de mudas Depósitos 0 28 4 9 

Fonte: CDA.  
 
Em 2011 não houve ocorrência de cancro cítrico nos viveiros de mudas cítricas.  
 
Tabela 23 – Erradicação do Cancro Cítrico 

Produto/Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 

N.º de Municípios abrangidos 306 389 338 48 196 
N.º de Focos registrados 6.130 7.230 6.036 3.679 5.187 
N.º de Mudas eliminadas 379.700 215.116 0 170.000 0 
N.º de Plantas eliminadas 332.976 246.689 330.351 55.204 21.454 

 Fonte: CDA Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
 

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária – CDA executou todas as ações de defesa para 
cumprimento da IN 53 com os seus recursos. O número de plantas cítricas inspecionadas para 
constatação e eliminação de fonte de inoculo em propriedades reduziu drasticamente.  
 
Tabela 24- Combate ao greening dos citros 

Produto/Indicador 2007  2008 2009 2010 2011

Amostras coletadas  23.050 120.897 138.150 3.472 5.565

Nº de propriedades 
inspecionadas  

6.649 5.406 5.053 164 600

Nº de propriedades com 
plantas suspeitas de HLB 

1.975 3.275 3.436 3.592 254

Nº de plantas inspecionadas  6.597.839 7.826.846 48.521.328 2.390.755 2.205.219

Nº de plantas suspeitas de 
HLB  

43.906 149.768 1.580.982 65.452 80.711

Nº de relatório semestral 
recebido dos produtores 

8.118 20.796 34.276 39.391 38.132
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Produto/Indicador 2007  2008 2009 2010 2011
Nº de relatório semestral 
recebido dos produtores  HLB 

2.848 9.054 14.779 17.500 18.872

Nº de plantas inspecionadas 
pelo produtor 

120.535.689 300.107.812 442.555.257 481.488.653 483.005.118

Nº de plantas cítricas 
eliminadas/produtor/relatório 

775.779 1.702.114 3.401.426 6.185.090 4.587.046

Nº de plantas cítricas 
eliminadas/verificadas pela 
CDA/ fiscalização  

--- --- 787.562 150.759 80.711

Fonte: CDA 

 
Sistema de Manejo de Risco para Pinta Preta - exige o cadastramento anual dos produtores, 
unidades de produção (UP), casas de embalagem, habilitação e atualização da capacitação 
dos profissionais habilitados para emissão do Certificado Fitossanitário de Origem (CFO).  
 
Objetivo: atender as exigências fitossanitárias do mercado Europeu. O acompanhamento oficial é feito na 
origem com inspeções durante todo o ciclo de produção nas unidades de produção cadastradas (talhões). 
Finalidade: assegurar que as frutas exportadas não apresentem a doença.  
 
A atividade é executada com autorização do MAPA, e durante o ano de 2011 a CDA foi 
submetida a uma auditoria da Comunidade Européia.  
 
Tabela 25 - Sistema de Manejo de Risco para Pinta Preta dos Citros 

Produto/Indicador Unidades 2007 2008 2009 2010 2011 

Propriedades Cadastradas Nº 31 29 39 31 32 
Unidades de Produção 
Cadastradas 

Nº 756 743 1.031 902 899 

Unidades de Produção 
Cadastradas 

    Hectare 
 

14.947 14.026 18.166 16.640 17.572 

Casas de Embalagem 
Cadastradas 

Nº 03 02 05 03 02 

N.º de Inspeções em Unidades 
de Produção 

Nº 757 801 1.069 714 474 

N.º de Inspeções em Casas de 
Embalagens 

Nº 15 12 20 8 9 

Fonte: CDA 

 
Sistema de Mitigação de Risco da Sigatoka Negra  - SMR-Sigatoka Negra tem como base legal 
a Instrução Normativa n.º 17, de 31/05/2005 que proíbe o trânsito, entre as Unidades da 
Federação, de frutos de banana que não forem produzidas em área livre ou no SMR-Sigatoka.  
 
Tabela 26 - Sistema de Mitigação de Risco para Sigatoka Negra 
Produto/Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 
Produção Cadastradas (ha) 6.871 7.095 9.700 9.558 11.478 
Mudas produzidas sob o 
sistema (unidade) 

640.000 1.054.512 1.400.000 5.000.000 4.503.993 

Bananas comercializadas no 
sistema (ton.) 

69.673 57.222 98.373 108.683 117.651 

Fonte: CDA 

 
Vespa da Madeira (Sirex noctilio) - trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), a CDA e o Instituto Agronômico (IAC/APTA) detectou doença que 
ataca plantações de pinus, no Estado de São Paulo. A madeira é o quarto item na pauta das 
exportações do Estado de São Paulo. A CDA - Coordenadoria de Defesa Agropecuária após os 
resultados da pesquisa organizou e realizou cursos para habilitar profissionais para emissão de 
CFO – Certificado Fitossanitário de Origem e CFOC - Certificado Fitossanitário de Origem 
Consolidado. Cabe ao produtor, com orientação dos técnicos da Secretaria, efetuar o controle 
da praga feito de forma biológica.  
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Erradicação da febre aftosa - CDA trabalhava com a previsão de que em 2011 o estado de São 
Paulo, vacinaria animais de até 24 meses nas duas etapas, não sendo mais obrigatória a 
vacinação de animais adultos. Entretanto, considerou-se a necessidade de manutenção do 
atual modelo. 
 
Tabela 27 – Erradicação da Febre Aftosa 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 2010 2011 

Registros de vacinações Rebanho vacinado (%) 99,5 99,1 93,89 97,2 98,21 
Vacinações assistidas Propriedades de risco 1.968 1.013 1.564 4.553 4.542 

Fonte: CDA 
 
Raiva dos herbívoros  - a vacinação obrigatória foi abolida devido ao controle da doença, sendo 
recomendada em casos de agressão pelo transmissor. A região da Serra da Mantiqueira é a de 
maior ocorrência sendo motivo de atenção pelo serviço de defesa agropecuária.  
 
Tabela 28 Combate à raiva dos herbívoros 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 2010 2011 
Focos atendidos Nº 43 108 72 43 41 
Controle da população de morcegos 
hematófagos 

Morcegos 
capturados 

6.200 5.100 2.800 3.800 3.700 

Adesão ao modelo de mutirões Regionais 20 24 27 28 29 
Fonte: CDA 
 
Brucelose e da tuberculose - as medidas utilizadas para controle e erradicação foram: vacinação 
compulsória de fêmeas de bovinos e de bubalinos entre 3 e 8 meses de idade; certificação de 
propriedades livres e monitoradas de brucelose e tuberculose, controle do trânsito de reprodutores e 
normas sanitárias para participação em exposições, feiras, leilões e outras aglomerações de animais; 
padronização dos meios de diagnósticos utilizados e de médicos veterinários do setor privado.  
 
Tabela 29 – Controle e erradicação da brucelose e da tuberculose 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 2010 2011 

Certificação de propriedade livre  Quantidade - 03 12 17 14
Monitoramento de propriedades livres  Quantidade - 29 40 01 01
Propriedades vacinadas   % 38,25 46,16 49,63 59,49 65
Bezerras vacinadas  % 62,74 67,62 80,59 81,43 82,5

Fonte: CDA. 
 
Sanidade de eqüídeos – em 2011 ocorreu um caso do animal eqüino com mormo e o episódio 
está sendo investigado. 
 
Tabela 30 – Sanidade dos eqüídeos 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 2010 2011 

Monitoramento das áreas de foco e 
perifoco  

N.º de Amostras 3.776 2.710 3.208 3.424 6.111 

Medidas saneadoras Nº de Focos 83 62 49 294 399 
Fonte: CDA 
 
Sanidade dos suínos - desde 2007 as 20 granjas recebem monitoramento sorológico com 
número variável de amostras. 
 
Tabela 31 - Sanidade dos Suínos 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 2010 2011 

Monitoramento sorológico semestral 
de Granjas GSM 

Nº Granjas 20 20 20 20 20 

Inquérito soro-epidemiológico  Amostras 1.992 3.210 2.900 920 1.736 
 Fonte: CDA. 
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Sanidade avícola - realiza trabalho através da captura de aves migratórias para detecção da 
doença influenza aviária na região denominada Complexo Lagunar de Iguape, Cananéia e Ilha 
Comprida. O local é ponto de descanso das aves migratórias.  
 
A criação de aves de postura é o centro de atenções da CDA - Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária 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. 
 
Em 2011 surgiu caso Positivo de Laringotraqueite Infecciosa (LTI) em Guatapará, região de 
Ribeirão Preto, onde a CDA, juntamente com o setor produtivo estão trabalhando para o 
controle da doença. Na região existem aproximadamente 1,6 milhões de aves de postura. As 
medidas preventivas como fiscalização do transito, reunião-educação sanitária com produtores, 
e medidas de biosseguridade estão sendo tomadas pela CDA, inclusive com a publicação de 
Resolução para normatizar as medidas saneadoras e de vacinação. 
 
A CDA atende a cadeia produtora de aves de corte e postura, e granjas de reprodução, 
fornecedoras de matrizes para estas cadeias. Toda granja de aves tem que ser cadastrada na 
CDA e atender as exigências sanitárias para salmoneloses, micoplasmoses, doença de 
newcastle e combate à influenza aviária. Todas as  doenças são de notificação obrigatória e as 
granjas de reprodução são monitoradas a cada 120 dias para essas doenças.  
 
Tabela 32 - Sanidade Avícola 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 2010 2011 

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

Nº propriedades/ 
estabelecimentos 

5.427 6.258 6.714 4.854 4.878 

Registro de estabelecimentos de 
avicultura comercial 

Nº de 
estabelecimentos 

- 390 315 880 615 

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

Nº de 
estabelecimentos 

131 192 131 148 464 

Monitoramento sanitário em 
estabelecimentos de aves de 
reprodução 

Nº de Núcleos 1.112 1.332 1.411 1.120 2.278 

Atendimento a propriedades com 
notificação de suspeita de doença 

Nº de Propriedade 41 204 241 100 103 

Controle/erradicação de focos 
(doenças) 

Nº de inspeções 53 70 43 16 8 

Certificação sanitária Nº certificados 66 78 95 96 140 
Fonte: CDA. 

 
Produtos de uso veterinário - realizam-se o 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 33 – Controle do comércio de produtos de uso veterinário 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 2010 2011

Cadastro de comerciantes Comerciantes 288 144 232 315 734

Fiscalização do comércio  Fiscalizações 16.554 16.856 4.672 9.200 10.500
Fonte: CDA. 

 
Monitoramento do uso do solo e da água e do uso de agrotóxico - realiza fiscalizações do uso 
do solo e da comercialização e uso de agrotóxicos. As ações estão ligadas diretamente à 
saúde pública e à preservação do meio ambiente.   
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Tabela 34 – Fiscalização do Uso do solo e de Agrotóxicos 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 2010 2011 

Uso e conservação do solo Propriedade 1.094 1.442 918 1.185 1.178 

Uso de agrotóxicos  Propriedade 644 662 441 539 173 

Fiscalização do Comércio Comerciante 505 543 612 799 574 

Fiscalização de Empresas 
Prestadoras de Serviços na 
Aplicação de Agrotóxicos 

Empresa 
fiscalizada 

501 764 653 166 8 

Postos e Centrais de recebimento 
de embalagens vazias 

Unidade 
fiscalizada 

- - 98 59 24 

Atividades Correlatas Resultante 3.152 3.626 3.984 4.869 1.330 
Fonte: CDA. 
 
Trânsito de animais, vegetais, produtos e subprodutos  - são fiscalizadas para 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 sua missão garantidora da qualidade sanitária.   
 
Tabela 35 – Fiscalização do Trânsito de Animais, Vegetais, Produtos e Subprodutos 
Produto/Indicador Unidade 2007 2008 2009 2010 2011 

Emissão de Guias de Trânsito 
Animal (GTA) 

Guia -- -- 992.602 835.200 790.155 

Emissão de Permissão de 
Trânsito Vegetal (PTV) 

Permissão 100.550 662 149.240 139.320 122.433 

Fiscalizações do Trânsito (em 
Postos Fixos) 

Veículo 1.088 543 2.267 19.966 17.952 

Fiscalizações do Trânsito (em 
volantes) 

Evento 31 3.253 518 2.679 1.822 

Fonte: CDA  

 
Sistema Brasileiro de Identificação de Bovinos (SISBOV) - é condição para obter autorização 
para exportação que as propriedades pecuárias inscritas no SISBOV sejam auditadas 
semestralmente e, no caso daquelas que produzem animais em confinamento, essas auditorias 
têm de ser realizadas a cada dois meses.  
 
Tabela 36 – Sistema Brasileiro de Identificação de Bovinos (SISBOV) 
Produto/Indicador 2009 2010 2011 

Propriedades auditadas 120 103 68 

Número de auditorias 184 123 68 
Fonte: CDA. 
 
Boas Práticas de Fabricação – BPF – em 2011 todos os estabelecimentos que solicitaram 
registros industriais, produtos e respectivos rótulos foram atendidos. 
 
Tabela 37 – Atividades que visam à inocuidade dos alimentos 

Produto/Indicador Número 2007 2008 2009 2010 2011 

Registros de estabelecimentos Estabelecimentos 40 16 26 18 27 
Registro de produtos Produtos 619 365 381 240 352 
Cancelamento do registro de 
estabelecimentos 

Estabelecimentos 38 69 72 31 52 

Suspensão temporária das 
atividades 

Estabelecimentos 31 31 14 08 06 

Fiscalizações realizadas Unidade - 299 950 1551 1.119 

Estabelecimentos fiscalizados Unidade - 180 718 701 741 
Fonte: CDA. 
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Combate a fraude nos alimentos – realizou monitoramento do Índice de absorção de água em 
carcaças de frango em 42 amostras enviadas para Dripping Test. Autos de infração foram 
emitidas para os estabelecimentos em que se constaram inconformidades e nos que a  
situação não foram corrigidas. 
 
Distribuição de produtos controlados - recuou para 10,0 mil em 2011. 
 
Tabela 38 - Distribuição de produtos controlados 
Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 

Distribuição de antígenos e tuberculinas 
(frascos) 

12.428 15.192 17.072 15.411 10.010 

Fonte: CDA 
 
Anemia infecciosa eqüina - AIE– exames nos materiais 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 39 – Amostras analisadas para fins de diagnóstico de anemia infecciosa eqüina  
Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 

Amostras analisadas para o diagnóstico  3.776 2.710 2.902 3.424 6.111 
 Fonte: CDA. 
 
Amostras triadas para estudos e certificações - em 2.011 ocorreram os seguintes eventos: 
“Inquérito Epidemiológico da Incidência da Brucelose e da Tuberculose Bovinas”, “Inquérito de 
Peste Suína Clássica em Criatórios” e “Monitoramento em Matadouros e Frigoríficos de 
Suídeos”.  
 
Tabela 40 – Nº de amostras triadas para fins de diagnóstico de enfermidades animais  
Indicador 2007 2008 2009 2010       2011 

Amostras triadas  12.537 7.012 7.776 9.627 7.029 

Controle e distribuição de produtos de uso 
exclusivo-frascos 

- - - 594 288 

Controle e distribuição de meios 
conservantes-frascos 

- - - 3.690 2.715 

 Fonte: CDA 

 
Projeto de triagem e descarte de resíduos - visa destinar adequadamente os resíduos gerados 
por todos os laboratórios nos procedimentos de análise ou diagnóstico, tais como: reagentes, 
soluções, desinfetantes e solventes, alíquotas de amostras analisadas, contra-prova de 
amostras após o término do prazo legal de armazenamento, produtos químicos vencidos ou 
não mais a serem utilizados que permaneciam estocados e  embalagens vazias.   
 
Os insumos biológicos distribuídos pelo CAD, e recolhidos pelas regionais em razão de 
validade vencida ou conservação inadequada, os produtos biológicos (vacinas e soros) 
apreendidos pelo serviço estadual na fiscalização do comércio de produtos veterinários, são 
recebidos no “Laboratório de Triagem de Resíduos” e encaminhados para os laboratórios 
fabricantes. Em 2011 foram triados cerca de 750 Kg de resíduos imunobiológicos destinados à 
incineração e oito caixas de perfurocortantes. 
 
Os resíduos de agrotóxicos e produtos veterinários acumulados no Estado de São Paulo, por 
motivo de apreensão, armazenados em diversas regiões do território paulista, foram 
levantados, quantificados, caracterizados e classificados, com o intuito de contratação de 
empresa habilitada e especializada na reembalagem e no transporte, e de empresa habilitada e 
especializada na incineração de resíduos perigosos, observada a legislação vigente.  
 
Gerenciamento de resíduos (de produtos agrotóxicos e de produtos veterinários) – foi 
preparado e iniciado a “Campanha de Levantamento de Agrotóxicos Obsoletos”. Parceria: 
público-privada envolvendo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento,  Secretaria do Meio 
Ambiente e entidades do setor privado. 
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Projeto Piloto - objetivo é dar a destinação adequada aos agrotóxicos obsoletos em especial os 
POP´s (Poluentes Orgânicos Persistentes) remanescentes nas propriedades rurais no Estado 
de São Paulo.  Realização: - elaboração dos materiais de divulgação. - treinamento de pelo 
menos um engenheiro agrônomo de cada um dos quarenta EDAs (Escritórios de Defesa 
Agropecuária), por técnicos do Centro de Análises e Diagnósticos (CAD) e do CFICS (Centro 
de Fiscalização de Insumos e Conservação do Solo), através de três cursos em junho nas 
regionais de Campinas, Ribeirão Preto e Marília. A partir do mês de outubro de 2011, os 
técnicos treinados da CDA iniciaram as atividades de divulgação da Campanha, entrega e 
recebimento de Formulários de Declaração, orientação técnica e visita aos produtores rurais.  
 
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. - enfrentar o desafio de assegurar que a qualidade dos alimentos seja atestada 
amplamente no território paulista. 
 
Programa Risco Sanitário Zero transformou seus objetivos em diretrizes inseridas em todos os 
programas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).  
 
a) intervenções de assistência técnica e extensão rural (CATI) inseridas no Programa 1307 
Desenvolvimento Local Integrado Sustentável;  
b) ampliação e qualificação laboratorial da pesquisa e desenvolvimento (APTA), realizadas no Programa 
1301 Geração e Transferência de Conhecimentos e Tecnologias para os Agronegócios;  
c) atuação de financiamento e gerenciamento de risco operado com recursos do FEAP no Programa 
1309 Geração de Emprego e Renda no Agronegócio Paulista e, 
d) ações de fiscalização, inspeção e vigilância em defesa sanitária (CDA) inseridas no Programa 1311 - 
Defesa Sanitária do Agronegócio para Proteção da Saúde do Homem e do Meio Ambiente. 
 
Em 2011 foram realizadas 25 certificações “Selo Produto São Paulo” - qualidade de produtos e 
processos (café, carne bovina, suína e avestruz, cachaça, carvão, algodão), total de 4 novos 
laboratórios científicos consolidados e certificados para análise de produtos e processos (220 
normas ou procedimentos laboratoriais credenciados ou acreditados). APTA tornou-se a 
instituição com o maior número de normas e procedimentos credenciados no Brasil. 
 
Ação 2060 - Desenvolvimento e Consolidação de Sistemas Informatizados - vem possibilitando 
o aprimoramento da gestão da defesa sanitária animal e vegetal, por meio da implantação do 
Sistema de Controle Animal e Vegetal – GEDAVE. Parceria: PRODESP.  
 

Sistema Relatório Greening - foi concebido para atendimento dos produtores rurais no cultivo 
da citricultura, em plataforma web, que permite cadastrar suas informações, de suas 
propriedades e de sua produção, fornecer semestralmente as informações referentes às 
vistorias e eliminações por trimestre de plantas sintomáticas de Cancro cítrico, HLB/Greening 
ou outra praga, possibilitando à Coordenadoria de Defesa Agropecuária exercer o controle da 
praga causadora dessas doenças.  
 
Melhorias na infraestrutura do Instituto Agronômico (IAC/APTA) foram realizadas em 2011 
diversas ações, por meio de recursos do Tesouro do Estado 
 
 - Ação 1283 – Modernização e Certificação da Qualidade Laboratorial - destacam-se o Centro 
Apta Cana, que abriga entre outras edificações uma Biofábrica e um Laboratório de 
Biotecnologia, e o Centro Apta Frutas que abriga diversos laboratórios. - construção de 
portarias e guaritas com a finalidade de aprimorar a segurança no local dos funcionários e dos 
equipamentos. 
 
- Modernização do Laboratório de Análises Químicas de Fertilizantes e Resíduos do Centro de 
 Solos e Recursos Naturais - possibilitou o credenciamento junto ao MAPA para realizar 90% 
das análises contidas no escopo deste Ministério.  
 

O processo que tramita no MTE para o credenciamento do Laboratório do Programa IAC de 
Qualidade em Equipamentos de Proteção Individual na Agricultura (QUEPIA) é resultado dos 
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investimentos aplicados para a execução da Ação 1283 do Programa 1313- Risco Sanitário 
Zero. Os resultados da ação trarão importantes contribuições para conforto, bem-estar e 
segurança do trabalhador rural. Essa ação desenvolvida pelo IAC-APTA vem sendo 
reconhecida a nível internacional que culminou com a aprovação do nome do Instituto 
Agronômico como sede do primeiro Simpósio Internacional ‘Personal Protective Equipment for 
Pesticide Operators’ previsto para agosto de 2012. 
 
Adequação do Laboratório de Apoio do Centro de P&D de Química de Alimentos e Nutrição 
Aplicada do  Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL-APTA)  - garantir a ampliação das 
atividades e serviços oferecidos pela unidade. A acreditação de ensaios pelo INMETRO exige  
instalações apropriadas para o recebimento das amostras e execução dos ensaios, de acordo 
com os requisitos da ISO  17025. Laboratório de Corantes Naturais  e  área de armazenamento 
será desenvolvida atividades para o atendimento ao Programa “Viva Leite”, cujo crescimento 
pode impactar no aumento da demanda por análises. O investimento na estrutura física deverá 
resultar na melhoria da  qualidade dos serviços e no aumento da produção científica do 
Instituto de Tecnologia de Alimentos. 
 
Ação 2063 - Novos insumos estratégicos para diagnóstico e controle de pragas e doenças os 
investimentos possibilitaram a realização de serviços de reforma e  adaptação do Laboratório 
de Entomologia Econômica do Instituto Biológico (IB-APTA) resultando em melhoria dos 
serviços prestados e das pesquisas.  
 
- Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio Avícola, do Instituto Biológico - 
foram destinados recursos para reforma e adaptação que possibilitou o credenciamento junto 
ao MAPA das análises de Micoplasma, Salmonelose, Influenza Aviários, Doença de Newcastle 
e Laringotraqueíte infecciosa das aves, doenças estratégicas para o setor avícola. 
 
Unidade Laboratorial de Referência em Imunobiológicos do Instituto Biológico - obteve 
aumento de 20,7% na produção de tuberculinas e antígenos em 2011, total de 2.140.240 
doses, distribuídas para os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato 
Grosso do Sul e Pernambuco.  
 
O  investimento em infra-estrutura e aquisição de equipamentos do Instituto Biológico refletiu 
na continuidade do Sistema de Gestão da Qualidade, com a re-certificação de 11 escopos: 
 

Re-certificação de 11 escopos: “Publicação de artigos e comunicações científicas”, “Análise 
qualitativa e quantitativa de bioinseticidas à base de fungos entomopatogênicos”, “Diagnóstico de fungos 
em plantas frutíferas, florestais, oleráceas e ornamentais”, “Identificação de insetos e curadoria das 
coleções científicas “Adolph Hempel” e “Oscar Monte”, “Diagnóstico de vírus em plantas”, “Produção de 
imunobiológicos para diagnóstico de tuberculose e brucelose”, “Atividades de ensaios bacteriológicos, 
sorológicos e bromatológicos em amostras de origens diversas”, “Análise de parâmetros físicos e 
químicos da qualidade da água”, Diagnóstico de fungos em sementes”, “Diagnóstico em enfermidades 
animais por meio de técnicas em microscopia eletrônica, anatomopatológicas, bacteriológicas e 
sorológicas” e “Gestão de documentos históricos”. 
Certificação dos seguintes Laboratórios: Microscopia Eletrônica em Sanidade Vegetal, Bacteriologia 
Geral, Doenças Bacterianas da Reprodução, Microscopia Eletrônica em Sanidade Animal, e do Museu 
do Instituto Biológico. 
Credenciamento junto ao: - MAPA para a realização das análises de Brucelose Suídea, Peste suína 
clássica, Aujeszky, Sarna suídea e Anemia Infecciosa Eqüina. 
- Área de microbiologia em alimentos e água para detecção de toxina botulínica em alimentos de ração 
animal. 
 

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. - 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. 
 
 
 

 

http://www.biologico.sp.gov.br/centro_avicola.php
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Projeto “Melhor Caminho” - realiza obras de recuperação em estradas rurais de terra, 
objetivando não só regularizar o seu leito, conservar o solo e favorecer a infiltração das águas 
das chuvas para a recarga do lençol freático, impedindo que grandes quantidades de terras 
férteis possam, através das enxurradas, assorear e poluir os rios, córregos e nascentes. O 
Projeto Melhor Caminho traz grandes ganhos ambientais, impedindo a formação de erosões e 
voçorocas e o assoreamento dos rios e córregos, ganhos econômicos e sociais como a 
possibilidade de acesso das comunidades rurais à educação, saúde, e o desenvolvimento do 
agronegócio. Essa é uma das ações governamentais mais solicitadas pelas prefeituras, 
população que mora e trabalham no campo, produtores e proprietários de áreas agrícolas, pois 
permite a perfeita trafegabilidade das estradas rurais durante todo o ano, inclusive no período 
de chuvas.  
 
Tabela 41 – Projeto Melhor Caminho 
Ano Km novos conveniados Km Executados 
2008 1.553,99 1.490,29 
2009 1.067,72 1.075,58 
2010 1.149,30 1.017,25 
2011 789,29 725,16 
2008-2011 4.560,30 4.308,28 
Fonte: CODASP  
 
 
Projeto Pontes Metálicas  
 
Tabela 42 - Projeto Pontes Metálicas 
Ano Nº pontes Metros Valor  - R$ mil (1) 
2008 63 646 4.134 
2009 11 90 576 

2010 28 176 1.126 

2011 34 204 1.305 

2008-2011 136 1.116 7.141 
(1) valores nominais 
Fonte: ASSS 
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Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência  
 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 
                                                                                                                                                                  R$ mil  

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 43.677,4 32.822,5 -24,9%

Pessoal 2.427,8 3.018,7 24,3%
   funcionários ativos 2.350,1 2.915,4 24,1%
   obrigação patronal/insuf financeira 77,7 103,3 33,0%

Custeio 39.690,4 26.439,8 -33,4%

Investimentos 1.559,2 3.364,0 115,7%

Total da Despesa 43.677,4 32.822,5 -24,9%

 
 

Número de Funcionários 

2010 2011 11/10

Secretaria 60 65 8,3%

   Ativos 60 65 8,3%

Total da Pasta 60 65 8,3%
 
 
I – Atividades 
 
Segundo o censo do IBGE 2010, 9.349.553 paulistas apresentam pelo menos uma deficiência : 
 

Pelo menos uma 
das deficiências 
investigadas (1) 

 
 
 
 

Deficiência 
Intelectual 

permanente 
 
 
 
 

Deficiência visual - 
incapaz, com alguma 
ou grande dificuldade 

permanente de 
enxergar 

 
 

Deficiência 
auditiva - incapaz, 

com alguma ou 
grande dificuldade 

permanente de 
ouvir 

 

Deficiência física- 
incapaz, com alguma ou 

grande dificuldade 
permanente de caminhar 

ou subir escadas 
 
 

9.349.553 504.131 7.349.527 1.894.531 2.563.991 

 
Portfólio de Programas e Projetos 
 

Medalha: Atividade Física e Esporte como Fator de Inclusão Social 
Projeto: Academia de Ginástica Acessível – São José do Rio Preto 
Objetivo: promover  qualidade de vida e a inclusão social e esportiva das Pessoas com Deficiência.  
Realização: implantar academia adaptada para pessoas com deficiência, com aparelhos de musculação 
e cadeiras de rodas infantis adaptadas, para prática de “basquete sobre rodas”. 
Resultado Alcançado: Implantação da academia acessível com a prática de atividades esportivas para 
Pessoas com Deficiência, principalmente crianças. Inauguração:  dia 28 de julho de 2011. 
Instituição Parceira: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. 
Período: 16 Meses (Nov/2010 – Mar/2012) 
Orçamento: R$ 75.795,00 
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Projeto: Fórum "A Educação Física, o Esporte e o Lazer Incluindo as Pessoas com Deficiência” 
Objetivo: Apresentação das propostas da SELJ para o atendimento das pessoas com deficiência no 
período 2011/2014; Posse solene do Comitê de Apoio ao Paradesporto. 
Resultados Alcançados: - realização do fórum no dia 24 de fevereiro. - apresentação e avaliação das 
atividades desenvolvidas pelo Comitê de Apoio ao Paradesporto, no Biênio de 2009/2010, dentro do 
Plano de Ação Paradesportivo do Estado São Paulo. 
Instituição Parceira: Comitê de Apoio ao Paradesporto; Secretaria de Estado da Educação; Secretaria 
de Estado de Esporte e Lazer e Juventude. 
Período: Fevereiro 2011 
Orçamento: Sem repasse de recurso financeiro. 
Projeto: Implantação do "Espaço Vida Ativa" e Fomento ao Basquete sobre Rodas 
Objetivos: implementar o projeto “Basquete sobre Rodas” no Espaço Esporte, lazer e cultura Sérvio 
Tulio Coube. 
Resultados Esperados: 1) Adquirir 12 cadeiras de rodas esportivas para usuários com Deficiência Física 
para Basquete sobre Rodas; 2) Adquirir 11 aparelhos para implantação do Espaço Vida Ativa 
(Academia ao ar livre para Pessoas com Deficiência; 3) Adquirir 06 kits de bocha para esporte 
adaptado; 4) Atender 500 usuários adolescentes e adultos com Deficiência Física, Intelectual, Múltipla e 
Autismo; 5) Acessibilizar o "espaço" para a prática de atividade física, complementar o processo de 
reabilitação; 6) Proporcionar integração física e social dentro do contexto da reabilitação global, 
melhorando a qualidade de vida. 
Instituição Parceira: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Bauru 
Período: 15 Meses (Out/2011 – Jan/2013) 
Orçamento: R$ 64.271,00 
Projeto: Time São Paulo Paraolímpico 
Objetivo: Contemplar mínimo 25 atletas selecionados entre as modalidades paraolímpicas individuais 
como Atletismo, Bocha, Ciclismo, Esgrima, Halterofilismo, Hipismo, Judô, Natação, Remo, Tênis de 
Mesa, Tênis de Cadeira de Rodas, Tiro com Arco, Tiro Esportivo e Vela Paraolímpica, visando o 
desempenho nos jogos Paraolímpicos de Londres 2012. 
Instituição Parceira: Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) 
Período: 16 Meses (Nov/2011 – Mar/2013) 
Orçamento: R$ 3.500.000,00 
Projeto: Curso de Educação Física e Esporte como Inclusão Social Capacitação de Professores de 
Educação Física da Rede Pública Estadual de Ensino 
Objetivo: Capacitar 4.000 professores de educação física da rede pública estadual de Ensino 
objetivando a inclusão social. 
Instituição Parceira: Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP 
Período: 11 Meses (Nov/2011 – Set/2012) 
Orçamento: R$ 1.130.700,00 
Projeto: Implantação de Academia de Ginástica Acessível e Construção de Piscina  
Objetivo: Implantar Academia de Ginástica ao ar livre e construir uma piscina, destinadas às Pessoas 
com Deficiência.  
Instituição Parceira: APAE Dois Córregos 
Período: 12 Meses (Dez/2011 – Dez/2012) 
Orçamento: R$ 90.000,00 
Projetos: Centro de Inclusão Esportiva – Botucatu 
Objetivo: Implantar 2  piscinas, uma para a prática esportiva e a outra para hidroginástica, sala para 
fisioterapia, priorizando as pessoas com deficiência.  
Instituição Parceira: Prefeitura Municipal de Botucatu 
Período: 12 Meses (Dez/2011 – Dez/2012) 
Orçamento: R$ 800.000,00  
Projeto: Implantação de Academia de Ginástica Acessível 
Objetivo: Implantar 2 Academias de Ginásticas: uma a ser instalada no NACE, Núcleo de Apoio à 
Criança Especial, e outra a ser instalada na Orla da Praia da Enseada.  
Instituição Parceira: Prefeitura Municipal de Bertioga 
Período: 12 Meses (Dez/2011 – Dez/2012) 
Orçamento: R$ 97.458,60  
Projeto: Implantação de Academia de Ginástica Acessível 
Objetivo: Implantar uma Academia de Ginástica destinada às Pessoas com Deficiência.  
Instituição Parceira: APAE Pederneiras 
Período: 12 Meses (Dez/2011 – Dez/2012) 
Orçamento: R$ 50.000,00 
Projeto: Paraolimpíadas Escolares 2011 
Objetivo: Aumentar a participação dos estudantes com deficiência física, visual, e intelectual em 
atividades esportivas de todas as escolas públicas e privadas do território nacional, promovendo ampla 
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mobilização em torno do esporte. 
Resultados Alcançados: Realizado em São Paulo, nos dias 27 à 30/08/2011. Participação: 1.211 alunos 
e 609 integrantes da equipe técnica. Disponibilizadas:  10 modalidades: atletismo, bocha, futebol de 5, 
futebol de 7, goalball, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. 
Instituição Parceira: Comitê Paraolímpico Brasileiro 
Período: 4 Meses (Mai/2011 – Ago/2011) 
Orçamento: R$ 900.000,00 
Projeto: Praia Acessível – Lazer para Todos 
Objetivo: - Disponibilizar cadeiras de rodas anfíbias em cidades do litoral, garantindo o pleno acesso 
das pessoas com deficiência às praias paulistas. - Conceituar o lazer como direito de todos. 
Resultados Esperados: Celebração de convênio com 12 municípios para disponibilização de cadeiras 
de rodas anfíbias em cidades do litoral. 
 Instituição Parceira - Prefeituras Municipais: Bertioga, Cananéia, Caraguatatuba, Guarujá, Iguape, Ilha 
Solteira, Ilha Bela, Itanhaém, Mongaguá, Santos, São Sebastião e Ubatuba. 
Período: 2009 a 2012 
Orçamento: Sem repasse de recurso financeiro. 
Projeto: Implantação da Praça Paradesportiva 
Objetivo: - Proporcionar a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. - Disponibilizar:  
quadra paradesportiva para basquetebol, futsal e voleibol e outra para futsal e tênis, ambas com piso 
sintético e pinturas em poliuretano, cobertas e iluminadas. - área coberta para lazer, dois vestiários, 
campo de futebol society, playground com tanque de areia e pista de caminhada cimentada. 
Resultado Alcançado - Inaugurada: dia 19 de Setembro de 201. Local: município de Bauru, a primeira 
praça paradesportiva do Estado de São Paulo. 
Instituição Parceira: Prefeitura Municipal de Bauru 
Período: 21 Meses (Dez/2009 – Set/2011) 
Orçamento: R$ 1.627.422,61 
Projeto: Construção de um Centro Paradesportivo 
Objetivo: - Construir um centro paradesportivo composto de piscina, vestiários e academia de ginástica, 
com a finalidade de proporcionar um espaço adequado para a prática do esporte. - Disponibilizar: 
piscina, salas de fisioterapia, academia, vestiários, banheiros e estacionamento projetado para dar 
acessibilidade aos usuários. Localizado na sede da Adefilp.   
Beneficiados:  associados da Adefilp e a comunidade, esportistas, idosos, crianças e trabalhadores que 
necessitem de acompanhamento fisioterápico para reabilitação física. 
Resultados Alcançados - Inaugurada: dia 03 de Novembro de 2011 o Centro Paradesportivo.  
Instituição Parceira: Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulistas (ADEFILP); Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista 
Período: 12 Meses (Dez/2010 – Dez/2011) 
Orçamento: R$ 478.997,64 
Projeto: Ampliação do Centro Paradesportivo  
Objetivo: Ampliação do Centro Paradesportivo com a finalidade de proporcionar um espaço adequado 
para a prática do esporte.  
Instituição Parceira: Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulistas (ADEFILP); Prefeitura 
Municipal de Lençóis Paulista 
Período: 12 Meses (Dez/2011 – Dez/2012) 
Orçamento: R$ 558.000,00 
Projeto: Centro de Paradesporto – Mogi das Cruzes 
Objetivo: Implantar Centro Paradesporto, destinado a inclusão da Pessoa com Deficiência do município 
de Mogi das Cruzes e Região. 
Instituição Parceira: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes 
Período: 12 Meses (Dez/2011 – Dez/2012) 
Orçamento: 1.500.000,00 

Medalha: Serviços Específicos e Novos Paradigmas para Reabilitação e Inclusão Social 
Projeto: Rede Lucy Montoro 
Objetivo: 1) Desenvolver e implementar os parâmetros para a Rede de Atendimento em Reabilitação de 
forma hierarquizada e descentralizada nos parâmetros do Sistema Único de Saúde/SUS, contemplando 
19 unidades de Reabilitação Física em São Paulo e Interior, até o final de 2013 em:  Botucatu, 
Campinas, Fernandópolis, Jaú, Marília, Pariquera-Açu, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, 
São José do Rio Preto, São José dos Campos, Mogi Mirim, ABCD, Taubaté e São Paulo (Vila Mariana, 
Morumbi, Clínicas, Lapa e Jardim Umarizal); 2) Suprir as necessidades de ampliação e 
descentralização de atenção, qualificando os profissionais para fornecimento de orteses, próteses e 
meios auxiliares de locomoção; 3) Promover o desenvolvimento tecnológico na área, através de novos e 
processos;  4)Garantir a qualificação de recursos humanos para o atendimento em reabilitação na Rede   
Básica de Saúde; 
Resultados Esperados: Unidades da Rede - Inauguradas: Morumbi, Lapa, Umarizal, Clínicas, Vila 
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Mariana, Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos, Jaú, 
Presidente Prudente. A serem inauguradas até 2013: Mogi Mirim, Fernandopólis, Pariquera – Açu, 
Marília, ABCD, Sorocaba e Botucatu. 
Instituição Parceira: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e Fundação Faculdade de 
Medicina (FFM) 
Período: 59 Meses (Jan/2009 – Dez/2013) 
Orçamento: R$ 173.605.396 
Projeto: Surdocegos em ação para melhorar a qualidade de vida, resgate de autoestima, qualificação e 
requalificação profissional. 
Objetivo: - Definir as necessidades de jovens e adultos com surdocegueira e pessoas com deficiências 
múltiplas. - Buscar padronização de programas educacionais, vocacionais e profissionalizantes, com a 
realização de oficinas. 
Resultados Esperados: Preparar 150 pessoas com surdocegueira, com deficiência múltipla, familiares e 
pessoas da comunidade para organização de cooperativas, e qualificação profissional no prazo de um 
ano.                                                                                                                          
Instituição Parceira: Associação Educacional para Múltipla Deficiência - AHIMSA 
Período: 12 Meses (Fev/2011 – Fev/2012) 
Orçamento: R$ 301.120,19 
Projeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais 
Objetivo: Adquirir equipamentos e materiais voltados ao desenvolvimento e reabilitação das pessoas 
com deficiência, para as áreas de terapia ocupacional e fisioterapia. 
Instituição Parceira: APAE Ibitinga 
Período: 12 Meses (Dez/2011 – Dez/2012) 
Orçamento: R$ 23.357,96 

Medalha: Capacitação de Profissionais para Atendimento da Pessoa com Deficiência 
Projeto: Programa de Formação em Odontologia para Pessoas com Deficiência 
Objetivo: Capacitação e aperfeiçoamento de 60 Odontólogos para atendimento às pessoas com 
deficiência. 
Resultados Esperados: Definição de parâmetros para formação e capacitação de odontólogos para 
realização de atendimentos clínico-odontológicos especializados para pessoas com deficiência. 
Instituição Parceira: Universidade Estadual Paulista/UNESP de São José dos Campos; Municípios: 
Aparecida; Arujá; Bragança Paulista; Cajati; Caçapava; Campos do Jordão; Cachoeira Paulista; 
Caraguatatuba; Diadema; Guarulhos; Guarujá; Igaratá; Jambeiro; Jacareí; Lavrinhas; Lagoinha; Potim; 
Pindamonhangaba; redenção da Serra; Roseira; Santo Antônio do PInhal; São Luis do Paraitinga; São 
Bento do Sapucaí; São José dos Campos; São Sebastião; São Paulo; Silveiras e Suzano. 
Período: 12 Meses (Jan/2011 – Jan/2012) 
Orçamento: R$ 523.412,12 
Projeto: Elaboração de Vídeos de Motivação para Educação em Saúde, Baseados em Computação 
Gráfica. 
Objetivo: Desenvolver material audiovisual, com linguagem compacta e objetiva, baseado em 
computação gráfica para o atendimento às demandas sociais relacionadas à promoção da saúde. 
Resultados Alcançados: Desenvolvimento e elaboração de 22 vídeos de educação em saúde, 
roteirizados, com narração e legendas, usando sequências da computação gráfica pautados pelos 
seguintes assuntos: Álcool; Dependência de drogas; Tabagismo; Visão; Audição; Fonação e voz; 
Locomoção; Coluna Vertebral; Fibromialgia; Lesão Modular; Viagem ao centro da pele; Acne; 
Fotoproteção; Câncer de pele; Hanseníase; Articulação Tempromandibular; Estrutura dental; Diabetes; 
Métodos contraceptivos; DST – Sífilis e Gonorréia; DST – HIV e HPV. 
Instituição Parceira: FAT – Fundação de Apoio à Tecnologia 
Período: 6 Meses (Out/2010 – Mar/2011) 
Orçamento: R$ 129.427,36 
Projeto: Elaboração de Curso à Distância para formação de cuidadores para Pessoas com Deficiência 
Objetivo: Abordagem multiprofissional, por meio de vários recursos e baseado em Tele-educação 
Interativa, para formação de profissionais em nível médio para cuidar de pessoas com deficiência, com 
foco em planejamento e promoção da qualidade de vida. 
Resultados Esperados: Estruturar um curso com abordagem temática em condutas e atitudes, direitos 
da pessoa com deficiência e acessibilidade, conhecimento sobre nutrição, saúde bucal, segurança, 
ambiente domiciliar e noções gerais de saúde das pessoas com deficiência. Preparar o profissional para 
a elaboração de formulários de planejamento organizacionais e fichas de sinais de agravo/saúde. 
Instituição Parceira: FAT – Fundação de Apoio à Tecnologia 
Período: 22 Meses (Nov/2010 – Ago/2012) 
Orçamento: R$ 616.461,84 
Projeto: Curso Extensivo em Orientação e Mobilidade. 
Objetivo: Qualificar trabalhadores das áreas de saúde e educação para desenvolver habilidades ligadas 
à Orientação e Mobilidade como forma de integrar pessoas com deficiência visual em diferentes graus 
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nos cenários de relacionamento social. 
Resultado Alcançado: Capacitação de 40 pessoas em curso básico de Orientação e Mobilidade 
Reduzida para profissionais da área de saúde e educação, envolvidos com o atendimento das pessoas 
com deficiência visual. 
Instituição Parceira: FAT – Fundação de Apoio à Tecnologia 
Período: 12 meses (Nov/2010 – Nov/2011) 
Orçamento: R$ 73.611,76 
Projeto: Capacitação de Moda e Costura. 
Objetivo: - Realizar Oficina de Moda e Costura Inclusiva, com a qualificação de trabalhadores na função 
de desenhista copista, com atividades de auxiliar de produção de moda e vestuário. - Desenvolver 
habilidades e competências relativas a rotinas e processos de produção de peças de vestuário, 
considerando as deficiências e valorizar a funcionalidade das roupas para este segmento social. 
Resultado Alcançado: Capacitação de 20 trabalhadores em oficinas de moda e costura inclusiva. 
Instituição Parceira: FAT – Fundação de Apoio à Tecnologia 
Período: 7 Meses (Mar/2011 – Set/2011) 
Orçamento: R$ 25.882,35 
Projeto: Curso de Baixa Visão - Curso de Baixa Visão para Oftalmologistas Módulo 2 
Objetivo: Capacitação de 80 profissionais nas seguintes disciplinas: Atenção à população infantil; Baixa 
visão nas doenças degenerativas de retina; Baixa visão no idoso; Outras causas de baixa visão. 
Resultados Alcançados: Capacitação de 80 médicos oftalmologistas para avaliação da população com 
deficiência visual irreversível; indicação e prescrição de auxílios especiais para baixa visão; atuação 
interdisciplinar na área da reabilitação visual. 
Instituição Parceira: Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP 
Período: 29/07/2011 (Carga horária de 10 horas) 
Orçamento: R$ 23.600,00 
Projeto: I Simpósio de Reabilitação de Pacientes com Baixa Visão e Cegueira do Interior do Estado de 
São Paulo 
Objetivo: Promover a qualificação e interação dos profissionais da área de reabilitação da pessoa com 
baixa visão ou cegueira, com ênfase em aspectos clínicos e nas ações voltadas para a reabilitação 
através de palestras e discussões sobre temas e casos relacionados à área. 
Resultado Alcançado: - Realização de Simpósio no dia 30/09/2011 na cidade de Ribeirão Preto. - 
Qualificação 160 profissionais envolvidos na área de reabilitação. 
Instituição Parceira: HC USP Ribeirão Preto 
Período: 3 Meses (Jul/2011 – Set/2011) 
Orçamento: R$ 41.540,00 

Medalha Conscientização, Cultura e Valorização da Pessoa com Deficiência 
Projeto: 3º Concurso Moda Inclusiva 
Objetivo: - Incentivar soluções no vestuário para a pessoa com deficiência; - Inserir as pessoas com 
deficiência no contexto da Responsabilidade Social; 
Resultados Alcançados: - Debate sobre moda diferenciada, incentivo e estímulo. - Realização de um 
desfile com os finalistas do concurso. 
Desdobramento: A Secretaria levou a idéia de "Moda Inclusiva" para a Rússia. 
Instituição Parceira: Vicunha Textil; Pense Moda; Vax; LZ Beauty; Secretaria de Estado da Cultura de 
São Paulo; Natura; Edifier 
Período: 7 Meses (Mar/2011 – Set/2011) 
Orçamento: R$ 168.500,00 
Projeto: 2ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania 
Objetivo: Desenvolver encontros regionais para mobilizar e conscientizar a sociedade civil organizada, 
classe política e pessoas com deficiência para a necessidade de consolidar políticas públicas inclusivas 
que contemplem os direitos das pessoas com deficiência. 
Resultado Alcançado: Conscientização da sociedade sobre os temas: Desenho Universal, 
Empregabilidade, Cidadania, Direitos e Valorização do Voto, Rede Lucy Montoro, Educação Física, 
Esporte e Lazer. 
Instituição Parceira: União dos Vereadores do Estado de São Paulo - UVESP; Municípios: Piracicaba; 
Olímpia; Mogi das Cruzes; Catanduva; Lençóis Paulista; Assis; Itapetinga; Araraquara; Pariquera-Açu e 
São Paulo.  
Período: 06 Meses (Jul/2011 – Dez/2011) 
Orçamento: R$ 900.000,00 
Projeto: Seminário de Sustentabilidade - Desafio das Entidades 
Objetivo: Disseminar conhecimentos aos dirigentes convidados, de formas possíveis e viáveis de 
sustentabilidade como meio de gerenciamento no trabalho das entidades que atendem às pessoas com 
deficiência, buscando assegurar sua consolidação. 
Resultados Alcançados:  Realização o Seminário nos dias 28 e 29/11/2011. 
Instituição Parceira: Associação dos Deficientes Físicos de Lençóis Paulista (ADEFILP) 
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Período: 4 Meses (Ago/2011 – Nov/2011) 
Orçamento: R$ 30.000,00 
Projeto: Livro dos 30 Anos de Lutas e Conquistas. 
Objetivo: Elaborar um livro contendo artigos escritos por especialistas na área da deficiência, trechos 
representativos das histórias de vida coletadas pelo Projeto História Oral e fotografias que marcaram os 
30 anos do AIPD. 
Resultados Alcançados: Livro foi lançado durante o Seminário Internacional no dia 17/11/2011.  
Período: 12 Meses (Jan/2011 – Dez/2011) 
Orçamento: R$ 86.000,00 
Projeto: APAE - Construção De Diretrizes Para Elaboração Do Plano Estadual 2011/2014 
Objetivo: Desenvolver a metodologia para a construção das Diretrizes para o Plano Estadual de Ação 
de Garantia de Direitos das Pessoas com Deficiência – 2011 / 2014, por meio da realização de 
encontros regionais. 
Resultados Alcançados: - Identificação da percepção da Sociedade Civil Organizada, com a realização 
de encontros regionais, acerca da Política Estadual para pessoas com deficiência. - Obtenção de 
diretrizes foram reunidas na publicação final, que servirá de base para a construção do Plano Estadual 
da Pessoa com Deficiência. 
Instituição Parceira: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 
Período: 10 Meses (Dez/2010 – Ago/2011) 
Orçamento: R$ 34.007,99 
Projeto: Por Que Heloísa? 
Objetivo: Produzir um curta metragem em animação "Por que Heloísa?", adaptação do livro homônimo; 
DVD com o curta metragem e extras com registro documental de experiências inclusivas. Livro 
reeditado em versão áudio livro. 
Resultados Alcançados: No dia 12 de Outubro de 2011 foi realizado um evento na sede da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência para o lançamento do Curta Metragem Por que 
Heloisa e Documentário Todos com Todos. 
Instituição Parceira: Fundação Padre Anchieta 
Período: 9 Meses (Dez/2010 – Ago/2011) 
Orçamento: R$ 575.000,00 
Projeto: II Prêmio Governo do Estado de São Paulo - Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência 
Objetivo: - Estimular a implementação de práticas inclusivas. - Aprimorar a gestão de Políticas Públicas 
dos municípios paulistas a partir do reconhecimento público.  
Resultados Alcançados: Premiação de 10 práticas exitosas voltadas às pessoas com deficiência em 
todo o Estado de São Paulo. 
Premiados: Programa Calçada Segura – Prefeitura Municipal de São José dos Campos; Programa de 
Atendimento em Itinerância do Setor de Educação Inclusiva às Escolas da Rede Pública - Prefeitura 
Municipal da Estância Balneária de Peruíbe; Programa Municipal de Empregabilidade - Coordenadoria 
Municipal de Inclusão Social – Prefeitura de Catanduva; Grupo Asas – Teatro Inclusivo - Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência – Prefeitura Municipal de Barueri; Comunicação Inclusiva – Hospital 
Estadual Mario Covas - Santo André; Projeto Vida Iluminada – Associação Mulher UNIMED – Jaú; 
Projeto Halliwick- Associação Brasil Halliwick – São Paulo; Projeto Oportunidades de A a Z – 
Associação Renascer – São José do Rio Preto; Projeto Inclusão Digital - UNIVEM/ APAE – Fundação 
de Ensino Eurípedes Soares da Rocha de Marília – Marília; Projeto Ciranda- Associação de Apoio à 
Criança com Deficiência Ortopédica - São José dos Campos. 
Instituição Parceira: Prefeituras e Organizações não Governamentais - ONGs  
Período: 8 Meses (Maio/2011 – Dez/2011) 
Orçamento: R$ 150.000,00 
Projeto: 2ª Virada Inclusiva - Participação Plena 
Objetivo: Garantir o pleno exercício da cidadania e a inclusão social de todas as pessoas, com e sem 
deficiência, como forma de intensificar os laços de igualdade de direitos, tendo como força motriz o 
desejo de uma sociedade verdadeiramente democrática e inclusiva. 
Resultados Alcançados: -  II Virada Inclusiva Participação Plena nos dias 03 e 04 de dezembro. Mais de 
500 atrações culturais e esportivas – shows, mostras de teatro, oficinas, e competições foram 
apresentadas em 35 municípios, envolvendo mais de 80 parceiros. - Caminhada do Movimento 
Superação, pela Avenida Paulista e  pedalada da World Bike Tour pela inclusão. 
Instituição Parceira: Prefeituras Municipais, Entidades Filantrópicas, Empresas Públicas, Zoológico, 
APAE, AACD.  SESC’s, Museus, e outros.  
Período: 5 Meses (Jul/2011 – Dez/2011) 
Orçamento: Sem repasse de recurso financeiro. 
Projeto: Prevenção ao Desaparecimento de Crianças com Deficiência 
Objetivo:  - Conjugar esforços e apoio mútuo entre os partícipes. - Estabelecer mecanismos de 
atendimento e prevenção ao desaparecimento de pessoas com deficiência, por meio de metodologia 
que envolva pesquisa, integração tecnológica e inovação na elucidação dos casos de desaparecidos. 
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Conscientização da população sobre a gravidade do fenômeno do desaparecimento de pessoas com 
deficiência. 
Resultados Esperados: 1- Conscientizar a população sobre a gravidade do fenômeno do 
desaparecimento de pessoas com deficiência. 2- Capacitar profissionais que trabalham nas instituições 
voltadas ao atendimento de pessoas com deficiência. 3- Criar banco de dados relacional com 
informações pessoais, biométricas, por meio de fotos, pela genética e via moleculares, que possibilite 
todo o tipo de cruzamento de informações. 
Instituição Parceira: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 
Laboratório de Imuno-Hematologia e Hematologia Forense; Fundação Faculdade de Medicina 
Período: 60 Meses (Jun/2010 – Jun/2015) 
Orçamento: Não há repasse de recurso financeiro. 
Projeto: Banco de Memórias. 
Objetivo: Inserir entrevistas gravadas, filmadas e transcritas em 2010 no site do Memorial da Inclusão e 
no acervo de Memórias da Inclusão. 
Período: 26 Meses (Jan/2011 – Mar/2013) 
Instituição Parceira: Núcleo de Historia Oral da USP   
Orçamento: Não há repasse de recurso financeiro. 
Projeto: Centro de Memórias da Inclusão. 
Objetivo: Criar o Centro de Memórias da Inclusão, com intuito de preservar, guardar, divulgar e 
desenvolver pesquisas relativas ao movimento social das pessoas com deficiência. 
Período: 20 Meses (Jan/2011 – Mar/2013) 
Orçamento: Não há repasse de recurso financeiro. 
Projeto: Memorial Itinerante. 
Objetivo: Divulgar a história do movimento social da pessoa com deficiência. 
 Período: 15 Meses (Out/2011 – Jan/2013) 
Instituição Parceira: Secretaria da Cultura 
Orçamento: R$ 261.690,00  
Projeto: Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência: sua consolidação normativa nos 
municípios paulistas 
Objetivo: Realizar levantamento e análise da normativa dos Municípios Paulistas no que se refere à 
promoção e o atendimento dos direitos da pessoa com deficiência.  - Auxiliar a Secretaria no fomento 
de sua atualização de acordo com o que preconiza a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e o seu Protocolo Facultativo da Organização das Nações Unidas. 
Instituição Parceira: Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal (CEPAM) 
Período: 5 Meses (Set/2011 – Fev/2012) 
Orçamento: R$ 358.089,73 
Projeto: Congresso de Turismo Acessível – Socorro 
Objetivo: Realizar Congresso sobre Turismo Acessível, voltado ao "trade" de Turismo. - Incentivar os 
Secretários de Turismo e os Municípios Paulistas a formarem uma rede estadual de turismo, e 
discutirem sobre ações fundamentais para subsidiar políticas públicas que assegurem os direitos das 
pessoas com deficiência no acesso pleno ao turismo. - Disseminar a prática do turismo acessível. 
Resultados Alcançados: Evento foi realizado no dia 28 a 30 de Setembro de 2011 na cidade de Socorro 
- SP, com apresentação dos temas de interesse do setor, casos de sucesso e debates para subsidiar 
políticas públicas que assegurem os direitos das pessoas com deficiência no acesso pleno ao turismo. 
Instituição Parceira: Prefeitura Municipal de Socorro; Ministério do Turismo; Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo 
Período: 4 Meses (Jun/2011 – Set/2011) 
Orçamento: R$ 820.000,00 

Medalha: Acessibilidade, Tecnologia e Ajudas Técnicas 
Projeto: Critérios de Acessibilidade nos Patrimônios Históricos (Secretaria da Justiça "case") 
Objetivo: Elaborar projeto executivo de acessibilidade, arquitetura e engenharias com consultoria 
técnica de restauro; produzir filme institucional, mobilização das faculdades de arquiteturas para a 
inclusão do conteúdo de acessibilidade no Patrimônio Histórico. 
Instituição Parceira: Fundação para Pesquisa em Arquitetura e Ambiente (FUPAM) 
Período: 16 Meses (Nov/2010 – Mar/2012) 
Orçamento: R$ 202.660,00 
Projeto: Acessibilidade do Teatro Municipal de Americana "Lulu Benecase" 
Objetivo: Reforma do Teatro Municipal “Lulu Benencase”, visando à acessibilidade da pessoa com 
deficiência ao edifício, platéia, palco e camarins, e aquisição de equipamentos de audiodescrição.  
Instituição Parceira: Prefeitura Municipal de Americana 
Período: 12 Meses (Dez/2011 – Dez/2012) 
Orçamento: R$ 420.000,00 
Projeto: Desenho Universal nas Habitações de Interesse Social Residência Inclusiva  
Objetivo: Elaborar Projeto Básico e Executivo da Residência Inclusiva.  
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Resultado Alcançado: Elaboração de projeto básico e executivo da Residência Inclusiva, respeitando os 
parâmetros do Desenho Universal. 
Instituição Parceira: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) 
Período: 36 Meses (Dez/2008 – Dez/2011) 
Orçamento: R$ 1.126.000,00 
Projeto: Centro de Referência para Cão Guia para Pessoas com Deficiência Visual. 
Objetivos: 1) Realizar a construção do imóvel conforme projeto executivo fornecido pela SEDPcD;  2) 
Definir normas e princípios na criação e adestramento do cão guia; 3) Estabelecer parâmetros para 
cuidados sanitários, adestramento e treinamento do cão guia; 4 Criar regras e princípios sanitários que 
garantam o acesso do cão guia nos estabelecimentos de saúde; 5) Realizar projeto-piloto de formação 
e treinamento de cães-guia, com vistas ao desenvolvimento de ações para atendimento do Programa 
Cão Guia.  
Resultado Esperado: Promoção de ações capazes de desenvolver atividades que acelerem o processo 
de inclusão social das pessoas com deficiência visual.  
Desdobramento: Programa Cão Guia instituído pelo Decreto estadual n° 56.951, de 20 de abril de 2011. 
Período: 22 Meses 
Instituição Parceira: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnica/FMVZ, Fundação para Pesquisa 
em Arquitetura e Ambiente – FUPAM. 
Orçamento: R$ 4.859,602,92 
Projeto: Programa Notebook da Saúde e Reabilitação 
Objetivo: Promover a aquisição de 12 mil computadores portáteis/programas para 11 mil Servidores da 
Secretaria de Estado da Saúde e de outros órgãos participantes; Promover a adesão à 
Telecapacitação, por meio de cadastramento, de 30% dos Servidores que adquirirem computadores 
portáteis/programas; 
Desdobramento: Assinatura do Convênio com a Microsoft (FMUSP/FFM), objetivando educar os 
quadros funcionais do Estado de São Paulo ou de suas Organizações Sociais, com Contrato de Gestão 
em vigência, no que se refere à saúde, à reabilitação e à prevenção de deficiências, por meio de ações 
conjuntas, entre as quais o Programa Governamental Notebook da Saúde e Reabilitação. 
Instituição Parceira: Instituto de Assistência Médica aos Servidores Públicos do Estado de São Paulo 
(IAMSPE); Secretaria da Saúde. 
Período: 24 Meses (Jul/2011 – Jul/2013) 
Orçamento: Não há repasse de recurso financeiro. 

Projeto: 3º Encontro Internacional de Tecnologia e Inovação para Pessoas com Deficiência 
Objetivo: Promover uma grande discussão sobre a importância das tecnologias assistidas e ajudas 
técnicas no processo de reabilitação e no dia-a-dia das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida 
(permanente ou temporária), idosos e seus familiares e outros interessados. 
Resultados Alcançados: Realização do Encontro nos dia 24 a 26 de Outubro. O Seminário Internacional 
foi composto de 15 painéis, com 55 palestrantes (47 brasileiros e oito estrangeiros), resultando em fonte 
de idéias e fórum de interação para as ações empreendidas pela SEDPcD e pelo Governo do Estado de 
São Paulo, tendo como foco a inovação tecnológica, estimulando a fabricação e a oferta desses 
produtos no mercado nacional;  a produção em larga escala e o seu barateamento para o público 
consumidor. O III Encontro de Tecnologia e Inovação para Pessoas com Deficiência atraiu 750 
participantes, composto por profissionais das áreas de saúde e reabilitação, representantes de órgãos 
públicos e entidades da sociedade civil, imprensa e empresários. Participação: 34 expositores, 
ocupando 25 estandes, selecionados entre 80 centros de pesquisa, instituições de ensino e empresas, 
nacionais e internacionais.  
Instituição Parceira: Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – 
FORTEC 
Período: 4 Meses (Jul/2011 – Out/2011) 
Orçamento: R$ 980.000,00 

Medalha: Rede de Cuidados Complementares 
Projeto: Centro de Tecnologia e Inclusão Social - Parque Estadual das Fontes do Ipiranga 
Objetivo: Implantar, organizar, operacionalizar para viabilização do funcionamento de programas para 
desenvolvimento de pré-requisitos relacionados a habilidades/competências funcionais e sociais para 
inclusão social. 
Instituição Parceira: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social 
Período: 41 Meses (Jun/2011 – Dez/2014) – (Termo de Cooperação com a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Social) 
Orçamento: R$ 3.900.000,00 (Valor Estimado da Obra – Processo de Licitação)  
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Projeto: Centro de Tecnologia e inclusão Social – Catanduva 
Objetivo: - Construir um Centro de Tecnologia e Inclusão Social, contendo uma quadra poliesportiva 
coberta, cobertura e aquecimento de uma piscina já existente no local, implantação de uma academia 
ao ar livre e sala de informática acessível. - Propiciar a inclusão social das pessoas com deficiência e 
seus familiares.  
Período: 12 Meses (Dez/2011 – Dez/2012) 
Orçamento: R$ 1.000.000,00 
Projeto: Centro de Tecnologia e Inclusão Social – Botucatu 
Objetivo: - Construir um Centro de Tecnologia e Inclusão Social, contendo um Auditório para duzentas 
pessoas, salas para capacitação e ala administrativa. - Implementar ações que priorizem a inclusão 
social das pessoas com deficiência. 
Instituição Parceira: Prefeitura Municipal de Botucatu 
Período: 12 Meses (Dez/2011 – Dez/2012)  
Orçamento: R$ 2.000.000,00 

Medalha: DEF Dados 
Projeto: Banco de Dados 
Objetivo: Desenvolver banco de dados único a fim de identificar e monitorar as pessoas com deficiência 
no Estado de São Paulo. 
Instituição Parceira: Secretarias Estaduais de: Educação, Saúde, Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social, Gestão Pública, Transporte e Habitação; Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos/EMTU; Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos/CPTM; Companhia do 
Metropolitano de São Paulo/Metrô; São Paulo Transportes S.A/SP Trans. 
Período: 35 Meses (Jan/2009 – Dez/2011) 
Orçamento: Não há repasse de recurso financeiro. 
Projeto: Pesquisa e Estudo sobre os Custos Associados à Deficiência 
Objetivo: Realizar estudo sobre os custos associados à deficiência considerando sua variedade e os 
diferentes perfis dessa população em São Paulo. Custos esses que subsidiarão a elaboração e a 
implementação de ações de promoção da inclusão, da autonomia e da plena participação das pessoas 
com deficiência na sociedade. São previstos os seguintes produtos: Relatório sobre a metodologia 
adotada; Relatório sobre a pesquisa realizada; Resultados da pesquisa com análise dos índices 
encontrados; capacitação dos funcionários da Secretaria. 
Instituição Parceira: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE 
Período: 15 meses (Dez/2011 – Mar/2013)  
Orçamento: R$ 704.328,00 
Projeto: Pesquisa, mapeamento, divulgação, serviços e produtos disponíveis na área de Tecnologia 
Assistiva voltada ao mercado de trabalho. 
Objetivo: Apresentação de pesquisa, e a divulgação dos serviços e produtos disponíveis na área da 
tecnologia assistiva voltada ao mercado de trabalho. 
Instituição Parceira: FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) 
Projeto: Pesquisa e Indicadores sobre as políticas de seguridade social voltadas às pessoas com 
deficiência (foco BPC – Benefício  de Prestação Continuada). 
Objetivo: Apresentação de Pesquisa e indicadores sobre as políticas de Seguridade Social voltadas às 
pessoas com deficiência. 
Instituição Parceira: FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

Medalha: Incluir pelo Trabalho 
Projeto: Atualização mensal das bases de dados CAGED/MTE (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados/ Ministério do Trabalho e Emprego) e atualização anual da RAIS/MTE (Relação Anual 
de Informações Sociais / Ministério do Trabalho e Emprego) 
Objetivo: Acompanhamento do mercado de trabalho, com a atualização mensal da base de dados do 
CAGED/MET e atualização anual da RAIS/MTE.  
Instituição Parceira: FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) 
Projeto: Divulgação e discussão dos trabalhos realizados em oficinas de sensibilização dos Sindicatos 
Patronais 
Objetivo: Divulgação e discussão dos trabalhos realizados em oficinas e seminários.  
Realização de Eventos:: 06/05/2011 – Em parceria com o Sindicato das Indústrias de Produtos 
Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo (SINPROQUIM) no auditório 
da SINPROQUIM; 06/10/2011 – Em parceria com o Sindicato da Indústria de Energia no Estado de São 
Paulo (Siesp), no auditório da Fiesp; 13/10/2011 – Em parceria com a Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil (Abit), no Auditório da Abit; 08/11/2011 - Evento Realizado na FEA/USP em parceria com a 
ABRH-SP; 18/11/2011 - Evento realizado no Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana; 
Instituição Parceira: FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) 
Projeto: Empregabilidade da Pessoa com Deficiência no Serviço Público (Defensoria Pública) 
Objetivo: Conscientizar os gestores de recursos humanos e de áreas do serviço público do Estado de 
São Paulo, com relatos, experiências e trocas que visem à inclusão com qualidade de profissionais com 

http://www.fipe.org.br/
http://www.fipe.org.br/
http://www.fipe.org.br/
http://www.fipe.org.br/
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deficiência em todos os seus quadros funcionais, em consonância com as políticas de igualdade de 
oportunidades, respeito aos direitos humanos, de acordo com a legislação vigente e com a visão atual 
das políticas públicas acerca desse assunto. 
Resultados Alcançados: Seminário no dia 24/08/2011 com a conscientização de 91 pessoas sobre os 
processos de seleção e contratação da pessoa com deficiência no serviço público, e a gestão dessas 
pessoas diária de trabalho. O seminário é um desdobramento do projeto Defensoria para Todos, 
realização conjunta entre a SEDPcD e a DPESP com objetivo de desenvolver novas perspectivas 
acerca da seleção, acolhimento e inclusão profissional com qualidade de pessoas com deficiência em 
todos os quadros funcionais  da Defensoria, com a pretensão de gerar um modelo a ser aproveitado 
pelas demais  pessoas jurídicas de direito público do Estado de São Paulo. 
Instituição Parceira: Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT); Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental (CETESB); Serasa; Secretaria de Gestão Pública; SABESP; Companhia do 
Metropolitano de São Paulo (Metrô; Tribunal Regional do Trabalho (TRT 2ª Região) 
Período: Agosto 2011 
Orçamento: Sem repasse de recurso financeiro. 

Medalha: Comunicação, Gestão e Acessibilidade da Informação 
Projeto: Desenvolvimento de Ferramenta Avançada para Produção de Livros de Alta Complexidade em 
Formato Daisy.  
Objetivo: Desenvolver ferramenta avançada para a produção de livros de alta complexidade em formato 
Daisy, criando instrumentos e meios fundamentais para a construção da cidadania, da inclusão e da 
participação plena das pessoas cegas e com baixa visão. 
Resultado Alcançado: Foi desenvolvido um Dicionário Bilíngue (Inglês-Português/Português-Inglês) em 
plataforma Daisy, e como parte do projeto, serão distribuídos 1.000 dicionários para bibliotecas e 
escolas públicas. 
Instituição Parceira: Fundação de Apoio a Tecnologia – FAT 
Período: 14 Meses (Out/2010 – Dez/2011) 
Orçamento: R$ 571.762.82 
Projeto: Implementação de uma Central de Atendimento para o Centro de Orientação e 
Encaminhamento para Pessoas com Deficiência e Familiares – COE. 
Objetivo: Contratar os serviços de tele-atendimento para o COE, que visa prestar esclarecimentos e 
informações relativas aos direitos e assuntos relacionados às pessoas com todos os tipos de deficiência 
via telefone, chat (web) e e-mail. 
Resultados Alcançados: Implementação de um tele-atendimento receptivo/ativo gratuito e uma Central 
de Atendimento. 
Instituição Parceira: Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência – AVAPE 
Período: 12 Meses (Ago/2010 – Ago/2011) 
Orçamento: R$ 473.231,52 
 
 
Mídia 
 
Realização de eventos, reunindo milhares de participantes que tiveram contato com as 
questões relacionadas aos conceitos e direitos das pessoas com deficiência. Gerou 
mobilização da Mídia em geral. O quadro a seguir mostra o resultado: 
 
 

Mês Total de TV Total de Rádio 
Total de 
impresso 

Total de WEB 
Total de todas as 

mídias 
Total de matérias no 

ano de 2011 143 403 567 2.626 3.739 
 
 
 

Comparativo de visitas e acessos no site da Secretaria entre os anos de 2011 e 2010 

Mês 
Visitante 

Único 
2010 

Visitante 
Único 
2011 

Nº de 
Visitas 
2010 

Nº de 
Visitas 
2011 

Páginas 
2010 

Páginas 
2011 

Acessos 
2010 

Acessos 
2011 

Tráfego 
de Bytes 

2010 

Tráfego 
de Bytes 

2011 
Total 110.016 147.990 164.482 215.441 1.258.176 1.278.566 6.539.361 7.624.501 76,34GB 116.78GB  

 

 
 
Atendimento aos Usuários 
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  Meios de Comunicação 
 

 
 

Tipos de Manifestações por Temas 

 
 
 
Recursos Humanos 
 
As atividades estruturadas do Centro de Recursos Humanos constituem em atribuições 
relacionadas ao sistema de administração de pessoal  para prestar orientação técnica, 
planejamento, legislação de pessoal, desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, 
executando de acordo com o Decreto nº 52.833 de 24/03/2008, que define competências do 
Órgão do Sistema de Administração de Pessoal. 
 
Investimento: Capacitação por 19 cursos/treinamentos/palestras e seminários. Índice de 100% de 
aprovação pelos gestores; 
Participado do Treinamento de Alto Desempenho oferecido pela Gestora do Escritório de Gerenciamento 
de Projetos. Realização: desenvolvimento humano e satisfação no trabalho,  com reconhecimento e 
responsabilização nos compromissos e qualidade na execução laboral e emocional; 
21 servidores ingressantes na administração pública, por meio de concurso público para provimento de 
cargo efetivo, sendo avaliados em suas condições reais de trabalho e submetidos à Avaliação Especial 
de Desempenho como condição para aquisição da estabilidade, conforme dispõe o texto da Emenda 
Constitucional nº.19, de 04 de junho de 1998; 
Implementação da Ginástica Laboral no programa de qualidade de vida trazendo benefícios e melhor 
desempenho ao cotidiano dos colaboradores; 
Atestadas notas referentes a contratações dos 05 restaurantes credenciados que juntos forneceram 
18.458 refeições aos servidores da pasta; 
Contratados 19 estagiários por meio da Fundap. A Secretaria assumiu o compromisso como 
complemento na formação dos jovens estagiários que tiveram a oportunidade de adquirir conhecimento, 
tornando-se porta de entrada para inserção no mercado de trabalho; 
Nomeados 08 executivos públicos, 07 tomaram posse e exercício, uma desistência. Parceria:  Secretaria 
de Gestão Pública do Estado de São Paulo (SGP) para locação de 07 Especialistas em Políticas 
Públicas, de Julho de 2011 até Dezembro de 2014. Objetivo:  desenvolver projetos e contribuir para 
fomentar ações de Políticas Públicas.  
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Total de Colaboradores: 92; Cursos Oferecidos: 19; Quantidade de Treinados: 23 

 
Considerações Gerais 

As atividades desenvolvidas em 2011 foi o principal agente impulsionador à mudança de paradigma no 
contexto de vida das pessoas com deficiência, percebendo, de fato, a importância e o alcance que a 
supressão de barreiras pode significar nomeadamente para a concretização de um conjunto de direitos e 
no favorecimento de uma inclusão ativa; 
Os Programas, Projetos e Ações mantêm alguns desafios fundamentais em consonância com a 
Convenção da ONU, objetivando eficácia de medidas específicas contra a descriminação e os 
progressos realizados no sentido de garantir por igual o exercício de cada um dos direitos reconhecidos 
nesta Convenção, incluindo medidas de ação afirmativa para alcançar a efetiva igualdade das pessoas 
com deficiência, tendo em conta sua diversidade; 
A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência encampa a luta do segmento das 
pessoas com deficiência, e dos profissionais que se dedicam tanto ao atendimento quanto à gestão das 
políticas públicas gerais e específicas para o público em questão, assegurando a observância dos 
princípios de direitos humanos e da inclusão social, em todos os Programas de Governo e seus 
desdobramentos.   
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Secretaria da Educação 
 
 

 
 
Demonstrativo de Despesas                                                                                     R$ mil  

 

 
Número de Funcionários 

 
 

I – Atividades 
 

 

 Introdução 
 

O Governo do Estado por meio da Secretaria da Educação nos últimos anos implantou 
medidas para a universalização do ensino básico: a avaliação da aprendizagem, a redução da 
evasão escolar, a padronização curricular, as metas de qualidade e a criação da Escola de 
Formação para Professores. A atual gestão vem adotando uma série de iniciativas que buscam 
colocar o ensino de São Paulo entre os melhores do mundo, em menos de 20 anos. 
 

2010 2011 11/10

Secretaria 317346 341915 7,7%

   Ativos 317346 341915 7,7%

FDE 378 372 -1,6%

   Ativos 372 365 -1,9%

   Pensionistas 6 7 16,7%

Total da Pasta 317.724 342.287 7,7%

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 18.878.970,3 21.300.652,0 12,8%

Pessoal 11.462.076,5 12.840.385,9 12,0%

   funcionários ativos 7.660.365,0 8.534.770,7 11,4%

   inativos e pens ionistas 22,0 6,7 -69,5%

   obrigação patronal/insuf financeira 3.801.689,5 4.305.608,5 13,3%

Custeio 6.744.106,0 7.708.200,1 14,3%

Invest imentos 672.787,9 752.066,1 11,8%

2- Entidades Vinculadas 99.749,0 86.767,8 -13,0%

  FDE 99.749,0 86.767,8 -13,0%

   pessoal 44.966,9 48.080,2 6,9%

   cus teio 36.547,9 36.161,5 -1,1%

   investimento 14.462,7 457,7 -96,8%

  sentenças judiciais 3.771,5 2.068,3 -45,2%

Total da Despesa (1+2) 18.978.719,4 21.387.419,8 12,7%
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Em 2011, a SEE deu continuidade à realização das metas constantes do Plano Estratégico da 
Pasta e a partir das Diretrizes do Governo, priorizou e implantou novos projetos da política 
educacional para os próximos anos: 
 

Valorização dos Profissionais da Educação, com ênfase nas questões de política salarial e no Plano de 
Carreira do Professor, Gestão do Currículo, Gestão Administrativa e Infra estrutura. 

 

O foco principal em 2011 foi o diálogo aberto junto à rede de ensino, incluindo todas as 
categorias de profissionais que atuam nas escolas e nas Diretorias de Ensino, visando a 
construção compartilhada e responsável da educação paulista nos próximos anos. 
 

Como resultado, privilegiou-se o atendimento às demandas mais urgentes elencadas:  
 

Carreira do professor - Revisão da política salarial que resultou na Lei Complementar nº 1.143 de 2011.  

- Avaliação do  Desempenho - considera habilidades essenciais ao professor, o desempenho em sala 
de aula e  condições dos alunos. 

Ações pedagógicas - Educação básica de qualidade através do compromisso de todos os envolvidos 

no processo educativo nos diferentes aspectos do currículo escolar:  

Gestão do ensino, consolidação e apropriação do Currículo instituído. 
 

 

As propostas de reformulação foram recolhidas através do diagnóstico realizado pela 
Secretaria da Educação, em reuniões com a rede de ensino e todos os profissionais da área, 
durante o primeiro semestre de 2011, nos 15 pólos regionais do Estado.  
 

Objetivo: reorganizar o Ensino Fundamental, para viabilizar melhores condições para o desempenho 
dos alunos da rede estadual por meio da reestruturação dos ciclos e da recuperação do aprendizado. 

Realização: discussão das  diretrizes curriculares para 2012, que compõem a grade de estudos de 
cada nível de ensino. -  modalidades, dificuldades e desafios para recuperação dos alunos no sistema 
de progressão continuada. - instituição de 27 Núcleos de Formação no Estado 
 

Finalidade: - elaborar e implementar nas escolas os planos de formação continuada, envolvendo 

professores coordenadores, diretores de escola, supervisores de ensino e professores 
coordenadores da oficina pedagógica, com a assistência das equipes técnicas da CENP e com o 
subsídio teórico de especialistas, utilizando-se a metodologia da pesquisa-ação. 

 

 
Programa Rede Ensino Médio Técnico –  

Parceria: Instituições credenciadas para dar suporte à modalidade ensino médio concomitante à 
educação profissional. Prioridades: - ampliar o acesso à formação técnica de nível médio, nos termos 
da Lei 11.741/2008, por meio da oferta do Ensino Médio articulado à educação profissional. - ações 
direcionadas às 1.206 escolas da rede estadual, que apresentaram maiores indicadores de 
vulnerabilidade educacional.  Meta: melhorar os índices de rendimento escolar após quatro anos. 

 

Estrutura administrativa – Objetivo: fortalecer os níveis regionais e desonerar as escolas, 
atualmente sobrecarregadas pela burocracia. Criada pelo Decreto nº 57.141, publicado em 
18.07.2011. A nova estrutura está embasada no modelo de gestão por resultados, com foco no 
desempenho do aluno, e reafirma a estrutura central da Pasta na função de “inteligência” e 
monitoramento da educação, eliminando sobreposições de atividades e de comandos. 
 

Diretorias de Ensino: exercer papel proativo na gestão do ensino e na adoção de políticas 
educacionais. Escolas: concentrar na dinâmica do ensino/aprendizagem e reduzir as atividades 
administrativas. 

 

Programa Educação Compromisso de São Paulo – 
Objetivo: - desenhar um plano estratégico de longo prazo e lançar as diretrizes a ser seguida pela Rede 
Estadual Paulista até 2030. Visão estratégica: - posicionar o sistema de educação de São Paulo entre 
os 25 melhores do mundo nas medições internacionais e tornar a carreira do magistério uma das mais 
valorizadas do Estado.  Legislação: - Decreto nº 57.571, de 02.12.2011. 
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São Paulo / Secretaria da Educação em números 
Discriminação Quantidade 

Alunos matriculados na rede estadual 
Professores Quadro do Magistério - QM 
Funcionários – Quadro de Apoio Escolar – QAE 
Funcionários – Quadro da Secretaria de Educação – 
QSE 
Escolas Estaduais 
Diretorias de Ensino 
Orçamento/ 2011 

4,3 milhões de alunos (¹) 
241,3 mil professores e especialistas ativos (²) 
44 mil funcionários ativos (²) 
4,8 mil funcionários ativos (²) 
 
5.345 (²) 
91 
R$ 19.725.391.452,00 

Fonte: SEE/CIE (¹) Censo Escolar (dados preliminares/data-base 25 de maio 2011) 
(²) Secretaria da Fazenda / folha de pagamento/Nov 2011) 

 
Atividades Realizadas 
 

1. Parceria Educacional Estado-Município/Municipalização do Ensino Fundamental 
 

1.1. Transferência de Alunos do Ensino Fundamental 
 

Objetivo: -  prevê, nos termos do Decreto 51.673/2007, a transferência de alunos da rede pública 
estadual e o afastamento dos quadros da SEE (QM e QAE) para a rede pública municipal. Convênios: 

Governo do Estado / Secretaria da Educação e as Prefeituras Municipais 

 

Ações realizadas em 2011 
- Efetivação: 17 convênios e aditamentos. Transferência:  alunos e escolas. Afastamento: professores 
efetivos cedidos pelo convênio. 
 

Transferidos: 9.991 alunos.  Convênios: 593 municípios. Renovação: 117 convênios.  
 

 

1.2 Avaliação dos Sistemas Municipalizados de Educação Fundamental do Estado de S. Paulo 

 

Objetivo: Verificar o funcionamento de cada Sistema Municipal, eixo administrativo e eixo pedagógico 
de acordo com a legislação vigente. 

 

Ações realizadas 

- Contratação de Instituição Especializada pela Administração Superior da Secretaria; 
- Apresentação de relatório parcial detalhado dos resultados obtidos e a consolidação do levantamento 
geral sobre o Quadro do Magistério, de especialista e de apoio dos sistemas de ensino municipalizados. 
Fase I Planejamento do Quadro Lógico (novembro e dezembro de 2011); 
- Atendimento da Proposta Técnica: Fases II, III e IV previstas para os anos de 2012, 2013 e 2014. 
 

Recursos Financeiros – 2011 
Empenhado: R$ 96.700,00 

 

1.3. Transporte Escolar  
Objetivo: - Transportar - alunos residentes fora da área de abrangência das unidades escolares, na 

Zona Rural e em locais com barreiras físicas. - alunos com necessidades especiais. Recursos: 
convênios 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. Benefício:  - serviços de transporte 
escolar por meio do fornecimento de passe escolar e de ônibus locados ou frotas próprias. 

 
Ações realizadas  

- 603 convênios entre o Governo do Estado e Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo. 
- Contratação via FDE e DE’s. 

 

Beneficiados 
Ensino Fundamental e Médio 382.000 alunos 

Contrato  - FDE 
                 - CEI 

76.000 alunos 

11.000 alunos 

Mobilidade reduzida 471 alunos 
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Recursos financeiros 
Prefeituras Municipais R$ 314 milhões 

FDE R$ 167 milhões 

DE’s - CEI R$ 17 milhões 

DE’s - COGSP R$ 9,8 milhões 
 

1.4. Cooperativa e Estado - Município para Construções Escolares 

Objetivo: - Contribuir para a expansão e melhoria do ensino e propiciar a todas as crianças condições 
reais de acesso à escola. - Garantir a permanência e progressão. Recursos: Convênios celebrados 
entre o Governo do Estado, Secretaria da Educação e Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
e as Prefeituras Municipais. Atuação dos partícipes: 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 em 2011 

- Publicação da Resolução 26 de 03/05/11 - redefiniu procedimentos referentes às questões de 
documentação e instrução dos processos. 
- Conclusão de 20 obras, 08 ampliações, total de 219 salas de aula e 50 reformas / adequações. 
Convênios assinados: 25 municípios, para a execução de 01 obra nova, 03 ampliações e 21 reformas. 

 

Recursos financeiros 

Empenhados: R$ 144.511.490,30.  Liquidados: R$ 19.387.367,14. Resto a Pagar (Liquidado) R$ 

32.237.973,30. 

 

1.5. Programa Creche Escola - em conjunto com a Secretaria do Desenvolvimento Social nos 
Termos do Decreto nº 52.367/2011. 
 

Convênios: Prefeituras Municipais. Elaboração: Projeto Básico, Decreto, Termos de Convênios, Termo 
de Adesão, Critérios de Seleção de municípios para construção de creches, Resolução Conjunta 
Secretaria da Educação/Secretaria de Desenvolvimento Social para a Ação Educacional Estado/ 
Município/Educação Infantil- Programa Creche Escola. Recursos Financeiros: R$ 129 milhões. 
 

Ações Realizadas 

 - Documentação para a celebração dos Convênios pelos municípios que aderiram ao Programa. Termo 
de Adesão:  161 municípios. 
- Convênio: Prefeitura Municipal de São Paulo. Finalidade: construção e finalização de 22 creches na 
cidade de São Paulo. Recursos Financeiros:  R$ 40 milhões. 
- Análise da viabilidade técnica pela Diretoria de Obras da FDE. 

 

2. Alimentação Escolar 
 

Objetivo: - Fornecimento, direto ou indireto para os alunos de Educação Básica da rede pública estadual, 
atendendo aos dispositivos legais que fixam os parâmetros nutricionais mínimos a serem diariamente 
oferecidos e aos padrões de qualidade fixados em normas próprias do Programa de Alimentação Escolar 
do Estado de São Paulo. 
 

Departamento de Suprimento Escolar – DSE realiza ações que operacionaliza os objetivos e as 
metas de trabalho formulado anualmente, de tal modo que as escolas estaduais recebam o 
suporte indispensável para a Alimentação Escolar, seja preparada e/ou distribuída diariamente 
aos alunos, conforme parâmetros técnicos e operacionais da ciência da nutrição e da 
legislação higiênico-sanitária. 
 

2.1. Atendimento Direto ao Sistema Centralizado 
 

Ações realizadas 

- Distribuição:  23.011.202,34 kg de alimentos a 27 municípios. Valor: R$ 121.218.540,12. Recurso: FNDE 
e QESE; 
- Repasse de recurso:  bimestral. Finalidade: aquisição direta de alimentos perecíveis – vegetais, frutas e 
ovos. Programa: “Enriquecimento da Merenda Escolar”. Valor: R$ 40.902.646,40. 



 301 

2.2. Atendimento Direto ao Sistema Descentralizado – Condição para receber recursos: 
municípios devem celebrar convênio com o Estado. O Decreto Estadual n° 55.080/2009 dispõe 
sobre o fornecimento da alimentação escolar nas escolas da rede pública estadual.  

 

Ações realizadas 

- Repasse trimestral de recursos:  615 municípios. Finalidade:  aquisição de gêneros alimentícios para as 
escolas. Valor: R$ 109.402.625,00; 
- Fornecimento: 3.183.650,12 kg de gêneros alimentícios a municípios carentes. Valor:  R$ 
13.764.623,85; 
- Reposição de equipamentos básicos da cozinha: fogão, freezer, geladeira, liquidificador, etc; - 
Suprimento de utensílios (para escolas novas) e reposição de utensílios (para as demais): pratos, copos, 
talheres, panelas, etc. Total: 54 itens; - Reposição de uniformes para merendeiras, panos de copa e 
outros itens destinados ao suporte de atividades da merenda, no âmbito da escola; - Aquisição de balcão 
térmico para distribuição (Projeto Sirva-se). Distribuição:  utensílios e equipamentos para as cozinhas das 
escolas. Valor:  R$ 6.119.685,35. 

 

2.3. Atividades de Suporte Técnico – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

- Projeto de Supervisão de Campo, Orientação e Monitoramento do Programa de Alimentação Escolar – 
compreende a visita sistemática da equipe de nutrição às escolas, monitoramento em toda a rede, para 
acompanhamento direto, treinamento em serviço, controle do atendimento, (exclusivo para as escolas do 
Sistema Centralizado); 

- Educação Nutricional – Local do projeto: Unidades Escolares pertencentes ao Sistema Centralizado de 
Merenda.  Atuação: palestras ministradas por estagiárias, estudantes do 4º ano do Curso de Graduação 
em Nutrição (estágio curricular). Tema: noções de alimentação com incentivo a alimentação saudável. 
Objetivo: - melhorar a qualidade da alimentação da criança em idade escolar através da adoção de 

hábitos alimentares saudáveis. 

- Treinamentos/Reuniões – concepção e confecção do material – manual, vídeo, apoio técnico aos 
multiplicadores -  treinamento direto de Merendeiras ou o treinamento indireto (nas Diretorias de Ensino, 
por Agentes Multiplicadores). Capacitação:  19.111 profissionais entre Diretores e Vice-diretores, 
responsáveis pela merenda, coordenadores pedagógicos e preparadores de merenda. (presencial e por 
vídeo-conferência); 

- Parcerias – instituições.  Finalidade: aperfeiçoar os procedimentos técnicos da área de nutrição.  
Realização:  pesquisas e estudos que subsidiem o trabalho e ofereçam suporte para inovações; 

- Publicações –  caráter técnico, na área de nutrição ou gerenciamento do programa. Objetivo:  subsidiar 
o trabalho das Escolas, das Prefeituras e dos Conselhos Municipais de Alimentação – CAEs; 

- Projeto Sirva-se – Introdução:  23 balcões térmicos nas Escolas Estaduais do Ensino Fundamental. 
Objetivo: propiciar aos estudantes o direito da escolha, a noção de qualidade e praticar educação 
nutricional, respeito e cidadania. 

 

3. Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental e Melhoria da Qualidade do Ensino 
Médio  
 

Objetivo: Garantir o direito fundamental que todos os alunos têm, por, um ensino de qualidade em todos 
os níveis. 

Ação: Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental.  – Melhoria e Expansão do Ensino Médio. 
 

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

3.1. Revisão de Centros de Estudos de Língua e Parcerias com outras Instituições 
 

Descrição do projeto/atividade -  Os estudos de inglês são parte da grade curricular a partir do 
6º ano (5ªsérie) do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. A língua espanhola é 
oferecida, em cumprimento à Lei Federal nº 11.161/2005, com matrícula facultativa aos alunos 
matriculados na 1ª série do Ensino Médio. Os Centros de Estudos de Línguas – CELs 
oferecem ensino de espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e inglês.  
 

Em 2011, a Secretaria da Educação manteve 144 Centros de Estudos de Línguas em 
funcionamento nas escolas estaduais distribuídos entre as 86 Diretorias de Ensino destes, 43 
eram jurisdicionados à COGSP e 101 à CEI.  
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Ações realizadas / Metas alcançadas: 

- Atendimento a 60.018 alunos matriculados na rede estadual de ensino, nos 144 Centros de Estudos de 
Línguas instalados nas escolas estaduais. Fonte: SIMPA/dezembro – 2011; 
- Autorização e criação de 142 novos Centros de Estudos de Línguas, conforme Resolução SE nº 
57/2011, destes 38 entraram em funcionamento. 
- Formação em serviço dos PCOPs de Língua Estrangeira Moderna por meio de encontros presenciais, 
centralizados e descentralizados nos pólos, videoconferências com temas específicos de língua inglesa e 
espanhola. 
- Produção, distribuição e reimpressão de material didático de língua inglesa 100% dos alunos 
matriculados.  
- Oferta de material didático em língua japonesa a 100% dos alunos matriculados nos 03 estágios do 
Nível I. 
- Disponibilização de recursos para a manutenção e aquisição de materiais pedagógicos de consumo e 
permanente. 
- Organização, em parceria com o Consulado Geral da França e Associação de Professores de Francês, 
para momento de imersão destinado aos alunos que cursam francês. - Colaboração na elaboração do 
projeto de inglês online e levantamento da demanda nas escolas estaduais. 

 

Recursos financeiros: 

Empenhados: R$ 2.370.326,00.     Liquidados: R$ 2.367.784,00.    Fonte: SIMPA/SIGEO_14.01.2012     

 
 

3.2. Inclusão de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental – EJA e Inclusão de Jovens e 
Adultos no Ensino Médio 
 

A Secretaria de Estado da Educação vem desenvolvendo programas e ações no âmbito da 
Educação de Jovens e Adultos no Estado, sob diferentes formas de organização: cursos 
presenciais, em classes e Telessalas e cursos de presença flexível, e atendimento 
individualizado ao aluno nos CEEJA – Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos e 
Programa para a Alfabetização de adultos e exames. A partir de 2011 passou a oferecer 
educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos 
penais.  
 

Resolução SE nº 16 de 21/03/2011 estabeleceu idade mínima de 15 anos completos para a 
matrícula inicial nos cursos de Educação de Jovens e Adultos - EJA do Ensino Fundamental.  
 

Ações realizadas / Metas alcançadas 

- Atendimento de 339.958 alunos na Educação de Jovens e Adultos. Fonte: Censo Escolar/2011; 
- Manutenção da política educacional de EJA implementada a partir da Deliberação CEE nº 82/09 para as 
escolas da rede pública estadual de ensino; 
- Elaboração de política educacional específica para jovens e adultos em situação de privação de 
liberdade. 
- Implementação das novas diretrizes para a EJA na rede pública estadual de ensino, com elaboração de 
Resolução específica para os cursos de presença flexível e atendimento individualizado ao aluno; 
- Continuação do Programa Alfabetiza São Paulo para alfabetização de Adultos desenvolvido nas 
Unidades Escolares da Rede Pública Estadual  que participam do Programa Escola da Família. 
- Elaboração e distribuição de material didático para alunos e professores das classes dos cursos 
presenciais, inclusive em situação de privação de liberdade, e de presença flexível e atendimento 
individualizado ao aluno; 
- Parceria:  MEC para aplicação:  1)ENEM / ENCCEJA - certificação de competências de jovens e adultos 
no nível do Ensino Médio. 2)ENCCEJA* - certificação de competência de jovens e adultos no nível do 
Ensino Fundamental.  3)CESU - oferta de exames. 

* Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. 

 

Alfabetização para Jovens e Adultos (EJA – Educação de Jovens e Adultos)  
Convênios:  Instituições não governamentais (ONGs). Ações são executadas por Conselhos 
Comunitários de regiões carentes da Grande São Paulo e Interior do Estado. Objetivo: - implantação e 
manutenção de 1.646 núcleos de alfabetização. Atendimento: 28.210 alunos, por meio da escolarização 
de 1ª a 4ª séries. Instituições conveniadas: 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 e ALFASOL - 
Associação Alfabetização Solidária. Repasse: R$ 9,4 milhões. 



 303 

Recursos financeiros     
Empenhado e Liquidado: R$ 17.977.433,00 - SIMPA/SIGEO  em 14/01/2012. 
 

3.3. Projetos Descentralizados nas Unidades de Ensino Fundamental e Ensino Médio 
 

Descrição do projeto/atividade  - ações disponibilizaram recursos materiais e financeiros às Equipes 
Escolares das Unidades Escolares e às Oficinas Pedagógicas das Diretorias de Ensino, visando 
assegurar a execução de projetos pedagógicos. Vem estabelecendo metas de qualidade para cada 
escola, levando-se em conta a situação inicial, dificuldades e 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 e auxiliar o aluno 
na aquisição de novos conhecimentos. 

 
 Ações realizadas / Metas alcançadas  
- Total:  4.354 projetos de implementação curricular, sendo:  
 

Escolas jurisdicionadas à COGSP: 1.816 projetos. Escolas jurisdicionadas à CEI: 2.538 projetos. 
 

- Distribuição dos projetos: 2.008 escolas públicas da rede estadual de ensino. 

 

Recursos financeiros 
- Empenhado e Liquidado: R$ 9.998.158,00.       Fonte: SIMPA/SIGEO em 14.01.2012 

 
3.4. Atendimento Educacional Especializado 
 

Descrição do projeto/atividade 
 

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. Trata-se de um 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, em caracteres ampliados e em formato acessível 
(digital), 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: 91.600 alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, pelas redes públicas e privadas, estes últimos por meio de celebração de 
convênios com entidades sem fins lucrativos; 
- Atendimento: 14.958 alunos matriculados em classes comuns do ensino regular com apoio da sala de 
recursos no contraturno e em classes regidas por professores especializados. Os apoios são oferecidos  
por meio das: 115 Classes regidas por Professores Especializados; 1.529 Salas de Recursos – SAPEs; 
52 Classes Hospitalares e 217 Classes Itinerantes. Há ainda 43.742 alunos matriculados em classes 
comuns do ensino regular que não frequentam os SAPEs; 
- Formação continuada para os educadores na Educação Básica. Capacitação: 30.438 pessoas nas 
ações descentralizada nas DE’s e 6.664 nas ações centralizadas no CAPE.  Total:  37.102 pessoas 
capacitadas.  - Acompanhamento e suporte às ações e aos serviços de apoio pedagógico especializado 
implementado nas 91 Diretorias Regionais de Ensino; 
- Recursos financeiros: R$ 4.175.624,00 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 57 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; 
- Implantação: 7 Cursos de Especialização na área da Educação Especial (Educação especial na 
perspectiva inclusiva, deficiências auditiva, intelectual, física e visual, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação) pela Escola de Formação de Professores. Parceria: 
UNESP. Oferta: 1.600 vagas para os professores da rede estadual; 
- Publicação da Resolução SE 27/2011 (Transporte Escolar); 
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- Publicação da Resolução Conjunta SES/SE - 1, de 7-7-2011 (Autistas); 
- Aquisição e envio para as escolas que possuem alunos com deficiência: 13 Scanner modelo Book 
Reader, 03 máquinas Braille, 69 pranchas de leitura com lupa acoplada, 01 prancha inclinada com 
rodinhas, 01 lupa eletrônica, 1 luminária flexível e 11 kits pedagógicos. 
- Aquisição:  1.682 pen drives para alunos com deficiência visual. 
- Publicação da Resolução SE 15/2011 que regulamenta o PCOP do Núcleo de Produção (Araçatuba e 
Marília). 
- Parceria: Microsoft.  Oferta: 96 vagas em curso específico para alunos com altas 

habilidades/superdotação dentro do Programa Aluno Monitor. 
- Autorização e realização: 135 Cursos de Atualização Descentralizados (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, Sistema Braille, Ensino de Língua Portuguesa para 
Surdos; 
- Realização:  3 Cursos de Atualização Centralizados sobre “Uso e Ensino do Soroban Adaptado,” 
Formação de Instrutores Mediadores” e “Básico de LIBRAS – EaD”. Capacitação: 734 profissionais da 

Rede Estadual; 
- Produção de Materiais Pedagógicos Adaptados – Caderno do Aluno Adaptado (Braille, Ampliado, Digital) 
– 53.461 volumes; Cadernos Adaptados (reglete, máquina e de pauta larga) – 7.237 unidades; Livros 
PNLD 2011/ 6º ao 9° Digital Acessível – MEC Daisy – 254 CDs. 

 

Recursos financeiros 

Empenhado: R$ 143.372.293,91.  Liquidado: R$ 143.229.992,53.  Fonte: SIMPA/SIGEO em 14.01.2012 

   
Convênios Assistenciais 

Celebração: 291 convênios, sendo 259 com Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) e 
32 com outras Instituições Assistenciais. Atendimento: 30.928 alunos com necessidades especiais. 
Repasse de Recursos: R$ 81,6 milhões. 

   
Outros Convênios na área de Educação Especial 

- AMA Ribeirão Preto e AMA São Paulo. Finalidade:  prestar atendimento educacional a 254 alunos 
autistas. Situação:  não permite a integração em classes comuns do ensino regular. Repasse: R$ 2,8 
milhões; 
- Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (ex Sociedade Pestalozzi de São Paulo), 
Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autista de Jaú, APRAESPI-Associação de Prevenção, 
Atendimento Especializado, Inclusão da Pessoa com Deficiência de Ribeirão Pires, Associação de 
Desenvolvimento de Crianças Limitadas “Lumen Et Fides” de Presidente Prudente, APAE de 
Pirassununga e APAE de Várzea Paulista. Atendimento educacional:  1.612 alunos. Sendo - Deficiência 
intelectual: 1.200 alunos. Autistas: 412 alunos.  Repasse:  R$ 7,6 milhões; 
- A.A.C.D - Associação de Assistência à Criança Deficiente, de São Paulo.  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 E.E Buenos Aires e da E.E. Prof. Victor Oliva. Repasse: 

R$ 1,3 milhões. 
- APAE de São Paulo.  Objetivo:  implantação do “Projeto ASAS”. Atendimento: 74 alunos, com 
necessidades especiais, matriculados nas escolas da rede estadual, da Grande São Paulo, com 
defasagem de idade, que foram identificados pela Equipe de Educação Especial-CAPE, da CENP, 
através do desenvolvimento de ações visando garantir a inclusão social. Repasse: R$ 126,6 mil. 

 

E.M.T.U. – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - Convênio para 
transporte de alunos.  
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: até 850 alunos/usuários.  Repasse:  R$ 14,5 milhões. 
 

3.5. Ler e Escrever – Intervenção Pedagógica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
 

Descrição do projeto/atividade  
Principal Programa de alfabetização da Secretaria da Educação vem desenvolvendo várias ações. 
Finalidade: garantir que os alunos, ao longo dos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, se tornem 
capazes de integrar à comunidade de leitores, em diferentes práticas culturais de leitura e escrita.  
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As ações a seguir se destacaram:  
 

1)aluno pesquisador nas salas de 2º ano e salas de PIC; 2)programa de recuperação (PIC) nos 4º e 5º 
anos; 3)materiais didáticos estruturados para o desenvolvimento do ensino para professores e alunos e 
4)material didático de apoio à ação do professor docente, como acervos de livros nas salas de aula, 
revistas, periódicos, globos, letras móveis, calculadoras e outros.   

 
O programa em 2011 foi ampliado com atividades de formação voltadas para o ensino de 
Matemática. Em conjunto com as equipes curriculares, teve início a elaboração das 
expectativas de aprendizagem em Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Educação Física 
e Arte. Parceria: 396 municípios conveniados. 
 

Objetivos: - Investir na efetiva melhoria da qualidade do Ensino Fundamental; - Apoiar o Professor 

Coordenador em seu papel de formador de professores dentro da escola (HTPC); - Criar condições 
institucionais adequadas para mudanças em sala de aula,  recuperando a dimensão pedagógica da 
gestão; - Possibilitar aos futuros profissionais da Educação (de cursos de Pedagogia e Letras), o 
desenvolvimento de conhecimentos e experiências necessárias sobre a natureza da função docente, no 
processo de alfabetização de alunos do 1º ano  do Ciclo I / EF; - Apoiar os professores regentes na 
complexa ação pedagógica de garantir aprendizagem de leitura e escrita a todos os alunos, até o final do 
2º ano do ciclo I / EF; - Ampliar e elaborar expectativas de aprendizagem para as demais áreas do 
currículo; - Comprometer as Universidades com o Ensino Público.  

 
Ações realizadas 

- Currículo: - Implementação das expectativas de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática. 
- Encontros de Formação e Acompanhamento Formativo Ensino Fundamental – Anos Iniciais: - Encontros 

quinzenais em 73 núcleos para formação dos professores coordenadores das unidades escolares e 
encontros mensais em 14, para formação de supervisores e professores coordenadores das Oficinas 
Pedagógicas/supervisores; - Formação de Professores que atuam nas séries iniciais do ensino 
fundamental e nas salas PIC; - Formação de coordenadores gerais das Secretarias Municipais de 
Educação que firmaram convênio com a Secretaria de Educação no âmbito do Programa Integração 
Estado Município (Decretos nº 54.553 e 55.145 de 2009); - Videoconferências voltadas ao ensino da 
produção textual (Ensinar a produzir textos I, II e III); - Total: 2.155 encontros formativos. 
- Ampliação das Condições Institucionais: - Reorganização das etapas de aprendizagem (adequação das 

expectativas de aprendizagem de acordo com a reorganização dos Ciclos).  
- Materiais: - Elaboração de materiais para professores e alunos do 1º ano. Distribuição: 3.591.593 
exemplares de Guias de Planejamento e Orientações Didáticas - Professores e Coletânea de Atividades – 
Alunos. 
- Aperfeiçoamento da avaliação sistemática das aprendizagens dos alunos: - Avaliação bimestral da 

aprendizagem da escrita por meio de mapas de sondagem bimestral e de indicadores externos. SARESP: 
 100% das escolas realizaram avaliação, todos os alunos dos 3º e 5º anos do ensino fundamental da SEE 
e dos 396 municípios parceiros. 

  
 

Principais resultados 
 

Programa PIC – Recuperação Intensiva de Ciclo 
  
 
 
 

 
Fonte: SEE/SP – CIE (posição do mês de novembro) 
 

No Ciclo I do Ensino Fundamental deu-se a continuidade do Programa PIC – Recuperação 
Intensiva de Ciclo para os alunos da 3ª série/4ºano e 4ª série/5ºano.  A redução gradativa do 
número de alunos atendidos deve-se aos resultados da melhoria dos índices de alfabetização 
que contemplam a meta. Em 2011 o programa atingiu o seguinte: 
 
 

Público Alvo Rede Estadual Redes Municipais 

Alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 880.530 597.103 

Professores  25.159 27.122 

Classes do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 25.159 25.000 

Ano Classes Matrículas 

2008 1.246 28.435 
2009 1.513 25.295 
2010 1.062 16.961 
2011 699 10.572 
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Público Alvo Rede Estadual Redes Municipais 

Professores Coordenadores de escolas 1995 130 

Coordenadores das Oficinas Pedagógicas/SEE/SME 263 396 

Escolas 1.046 130 

Supervisores envolvidos no Programa Ler e Escrever 200 ** 

Núcleos de Formação/SEE/SME 79 *** 

Os números podem variar no decorrer da implantação/implementação do programa. 
Fonte: cadastro de alunos – outubro/2011 
* Média de 35 alunos por classe. ** Participação do Coordenador Geral do município. *** Núcleos integrados 
(Professores Coordenadores do estado e Município). 

 
Esses dados precisam ser compreendidos e contextualizados por meio das ações que 
possibilitaram a capacitação de educadores em um projeto que buscou promover a melhoria 
nos processos de ensino dos professores e das aprendizagens dos alunos dos 1º, 2º, 3º e 4º e 
5º anos iniciais do EF – Ensino Fundamental e das salas de PIC (Projeto Intensivo de Ciclo) de 
4º e 5º anos. 
 
Projeto Bolsa Alfabetização 
 

Ações Realizadas 

 Em 2011, a FDE recebeu inscrições de 91 Instituições de Ensino Superior interessadas em participar do 
projeto, por meio do documento Plano de Trabalho. Os planos passaram por análise pedagógica e fiscal 
e, depois de aprovados, foram atribuídas vagas às IES. 

 

 Beneficiários 

- Pesquisadores na rede: 2.029 alunos. Interior: 630. Grande São Paulo: 430. Capital: 999; 
- Atendimento: 943 escolas; 
- Ensino superior parceiras: 67 instituições; 
- Interlocutores: 111; 
- Orientadores: 122 professores; 
- Beneficiados das classes: 71.015 alunos de 2º ano;  PIC 3 e PIC 4 (2.029 classes x 35 alunos); 
- Diretorias Regionais de Ensino: 75, sendo: 50 na CEI e 25 na COGSP. 

 

Resultados Esperados e Impactos -  o projeto por meio da metodologia qualitativa participativa, 
aproxima os alunos pesquisadores dos professores regentes das escolas públicas, 
envolvendo-os em problemas próprios da transposição didática, da gestão de sala de aula e 
das relações de ensino e aprendizagem na alfabetização inicial. 
 

Recursos utilizados 

Aproximadamente R$ 61,7 milhões, inclui despesas do Programa Ler e Escrever e  ações do Bolsa 
Alfabetização. 

 

Recursos financeiros 

Empenhados e liquidados: R$ 24.803.436,70 do Orçamento.   R$ 36.896.564,00 dos  Restos a pagar. 

 
3.6. Provisão de Materiais de Apoio Pedagógico para as Classes do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio 
 

Descrição do projeto/atividade - 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, reimpressão, distribuição e mixagem do 
caderno do aluno, do professor e os cadernos de atividades de Recuperação de 
Aprendizagem. Cópia de material de apóio pedagógico (CDs, DVDs, acervos documentais, 
publicações já existentes ou inéditas e coletâneas de textos legais) foi disponibilizada para: 
 
Escolas da rede pública estadual de ensino: 5.345 unidades. Atendimento: 4,3 milhões de alunos. 
Professores: 241,3 mil. Especialistas: 91 Diretorias de Ensino.  

 
Objetivo: - Viabilizar as atividades pedagógicas em sala de aula e em outros espaços pedagógicos. - 
Assegurar a infra-estrutura para o desenvolvimento das ações do Programa “São Paulo faz Escola”; - 
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Desenvolver um conjunto de ações com o intuito de apoiar e organizar todo trabalho realizado nas 
escolas. - Contribuir para o avanço das aprendizagens dos alunos, ao longo de sua escolaridade nos 
Ensinos Fundamental do Ciclo II e Médio. 
 

Ações realizadas 

 Programa São Paulo Faz Escola - elaboração e distribuição em 2011: 
- Caderno São Paulo Faz Escola: 139.723.280 exemplares/ano. Beneficiário: aluno do Ensino 

Fundamental Ciclo II e Ensino Médio;    
- Recuperação Paralela – Visitas dos supervisores de ensino: 4.117 escolas. 

                                        

Recursos financeiros 
Ensino Empenhado e Liquidado 

Fundamental R$ 66.261.790,58 

Médio R$ 52.301.206,85 

Total R$ 118.562.997,43 
Fonte: SIMPA/SIGEO em 14.01.2012. 
 

3.7. Desenvolvimento Curricular do Ensino Fundamental e Ensino Médio / São Paulo Faz 
Escola 

 

Descrição do projeto/atividade 
 

As atividades desenvolvidas nesta ação vêm apresentando uma nova abordagem no currículo, 
estruturada em cinco princípios fundamentais, sendo: 
 

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. 

Objetivos: - Desenvolver uma prática pedagógica diversificada com vistas na implementação de Base 

Curricular Unificada para todas as disciplinas, anos escolares e níveis de ensino. - Mapear escolas, 
identificando os alunos com níveis de aprendizagem abaixo das expectativas, buscarem soluções. - 
Adotar procedimentos, estratégias e ação didático-pedagógica focados na recuperação da aprendizagem 
e na aquisição de conteúdos e competências requeridos nas etapas seguintes da vida escolar.  

 

Ações realizadas / Metas alcançadas 

- Programa Cultura é Currículo  é composto por  três projetos: 
 

1) Projeto “Lugares de Aprender: a escola sai da escola” - destinado 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, com atividades articuladas aos 
conteúdos curriculares do Estado de São Paulo. 
Abrangência: - Atendimento: 76 Diretorias Ensino (CEI e COGSP); 3.269 escolas; 707 mil alunos; 35 mil 
professores. Parcerias: 155 instituições na Capital, Grande São Paulo e Interior. 
 

2) Projeto “O Cinema vai à escola: a linguagem cinematográfica na Educação”- visa propiciar aos alunos 

e professores da rede estadual de Ensino Médio acesso as produções cinematográficas, por meio de 
filmes pré-selecionados por uma equipe multidisciplinar composta por cineasta, doutor em Educação, 
técnicos da FDE, CEI, COGSP e CENP. 
Abrangência 2010 - 2011: - Atendimento:  3.896 escolas; 1.821.049 alunos e 82.000 educadores. 
 

3) Projeto “Escola em Cena”: -  objetivo: organizar ações para o acesso a produções teatrais e de dança, 

fornecer orientações para as 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. Parcerias: São Paulo Companhia de Dança; Teatro de Dança/Teatro Itália; 
Centro Cultural São Paulo; Companhia de Artes e Ofícios e SESC (diversas unidades na capital e 
interior). 
Abrangência: - Atendimento: 48 Diretorias Ensino (CEI e COGSP); 1.665 escolas; 168 mil  alunos e  8 mil 
professores.  Parcerias:  35 Instituições. 
 

Atendimento Educacional nas Unidades Prisionais – Desenvolvimento de Projeto Político Pedagógico 
adaptado e de conteúdos e materiais específicos. 
 

Abrangência: - atendimento:  8.000 alunos do Ensino Fundamental. 
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3.7.1. Apoio à Continuidade de Estudos 
 

Objetivo: - atender alunos matriculados nas 3ªs séries do Ensino Médio e 3º Termo de EJA, das seis 
aulas das Disciplinas de Apoio Curricular. - proporcionar maior aprofundamento nos estudos, 
abordagem interdisciplinar e contextualizada dos conteúdos curriculares. 

 

Ações realizadas / Metas alcançadas: 

- Curso Grandes Temas da Atualidade – 60 horas/ 12 videoconferências e 12 Atividades Pedagógicas 
Coletivas nas U.Es ao longo do ano. Alvo: professores com aulas atribuídas nas Disciplinas de Apoio 
Curricular (DAC) e PCs e aos Supervisores e PCOPs (nas DEs); 
- Provimento de material didático de referência para os alunos do 3º ano do Ensino Médio e do 3º termo 
de EJA  do Guia do Estudante Atualidades/Vestibular, sendo 540.000 exemplares de cada número; 
- Material pedagógico de referência para os professores – 1 edição da Revista do Professor Atualidades 
com 27.500 exemplares e 3 edições do Guia do Estudante Atualidades/Vestibular. 

 
 

Programas de Apoio à Leitura do Governo do Estado de São Paulo 
 

3.7.2. Programa Apoio ao Saber - destina anualmente três títulos literários aos alunos do 

Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. 
 

Objetivo: - Formar leitores; - Incentivar a leitura de obras de grande valor cultural e literária; - Assegurar 
o acesso a obras literárias, clássicas e/ou contemporâneas de autores consagrados, e a obras de 
referência aos alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, e a todos os educadores. 

 

Ações realizadas / Metas alcançadas 

- Distribuição: kit literário com três títulos. Total: 3.398.864 alunos da 5ª série/6º ano a 8ª série/9º ano do 

Ensino Fundamental II e da 1ª a 3ª séries do Ensino Médio e EJA; 
- Distribuição:  conjunto completo dos kits literários às 5.368 escolas e Oficinas Pedagógicas, para uso 
dos professores. 
- Total de livros adquiridos: 11.231.229. Totalmente distribuídos. 

 

3.7.3. Programa Leituras do Professor 
 

Objetivo: - Assegurar aos educadores o acesso à leitura de qualidade; - Estimular a leitura de textos 
literários pelos educadores e sobre Leitura e Literatura; - Ampliar as referências culturais e a visão de 
mundo do educador a fim de elevar seu desempenho profissional. 

 

Ações realizadas / Metas alcançadas 

- Distribuição dos kits literários: 243.000 educadores. Total: 729.000 livros. 

 

3.7.4 - Programa Acervo Sala de Leitura 
 
Objetivo: - assegurar a todas as escolas de 5ª a 8ª séries e de Ensino Médio o acesso às informações 
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.  
 

Ações realizadas / Metas alcançadas 

- Aquisição e distribuição de acervo para Sala de Leitura para 4.211 escolas do E.F II e Ensino Médio. 
Total: 972.741 livros. 

 

Recursos financeiros 

Empenhados e liquidados: R$ 71.911.181,42   Fonte: SIMPA/SIGEO: 14.01.2011 

 

3.8. Projeto: Escola de Tempo Integral - ETI 
 

Objetivo: - ampliar a jornada escolar dos alunos do Ensino Fundamental.  

Benefício:  - expansão das possibilidades de aprendizagem, com o enriquecimento do currículo básico, 
reforçando o aproveitamento escolar, a auto-estima, o sentimento de pertencimento à comunidade 
escolar a exploração de temas transversais e a vivência de situações que favoreçam o aprimoramento 
pessoal, social e cultural. 
Indicadores - Matriculados: 77.616 alunos. - Escolas de Tempo Integral: 309. - Permanência na escola: 7 
à 9 horas, diárias. 
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Ações realizadas / Metas alcançadas e Parcerias 

 - Programa Mais Educação do  Ministério da Educação (MEC) - adesão para possibilitar a ampliação de 
jornada escolar a 295 escolas.  
 

- Parceria: 1)Instituto Ayrton Senna. Benefício: - oferece formação aos professores e material de apoio às 
oficinas de Hora da Leitura e de Experiências Matemáticas das ETIs, de 7ª e 8ª séries. Realização: 158 
escolas desenvolvem o Programa Game SuperAção.  
2)Instituto Itaú Cultural - Realização: doação do material educativo sobre arte contemporânea para todas 

as ETIs. 
3)Centro de Cultura Judaica (CCJ) - Realização:  doação do material pedagógico sobre o pintor Cândido 
Portinari e da arte contemporânea no Oriente Médio. Beneficiário: todas as ETIs e escolas participantes 
do Programa Mais Educação. 

 
3.9. Projetos Novos 
 

3.9.1. Educação Profissional Técnica Concomitante e Integrado ao Ensino Médio 
 

Objetivo: - estabelecer uma política de articulação entre o ensino médio da rede estadual e a educação 
profissional técnica de nível médio por meio da oferta do ensino médio concomitante e ensino médio 
integrado à educação profissional. - assegurar ao jovem formação humanística, científica, cultural e 
tecnológica preparando-o para a inserção no mundo do trabalho. - promover a integração entre os 
componentes curriculares da formação básica e da formação técnica. 

 
Ações realizadas 

- Elaboração de instrumentos legais: - Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria da Educação, 

Centro Paula Souza e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; - Resolução 
sobre matrícula e aproveitamento escolar; - Elaboração de edital para credenciamento das instituições e 
dos cursos de educação profissional; - Constituição do Comitê Gestor da RETEC. 
- Análise de documentos:  Habilitação das instituições e dos cursos técnicos inscritos na RETEC;  - 

Seleção de 53 escolas estaduais de ensino médio. 
- Produção de materiais pedagógicos: - Catálogo de Cursos Técnicos; - Manual de Orientação aos 

alunos; - Elaboração e aprovação da grade curricular de 27 cursos técnicos. 
- Reuniões técnicas: - Encontros regionais (São Paulo, Sorocaba, Bragança Paulista, Taquaritinga, 

Marília) com dirigentes regionais de ensino, supervisores, professores coordenadores das oficinas 
pedagógicas, assistentes de planejamento, secretários municipais de educação e lideranças da 
sociedade civil; - Capacitação técnica dos supervisores de 64 diretorias de ensino para o monitoramento 
dos cursos técnicos. - Encontros Regionais com diretores e professores das escolas estaduais e do 
Centro Paula Souza e com diretores e professores das 21 Escolas Estaduais e do Campus do Instituto 
Federal de São Paulo. - Reuniões técnicas em 15 escolas estaduais com a participação da equipe 
pedagógica do Instituto Federal de São Paulo. 

 

Beneficiários 

Municípios paulistas: 94. Total: 430 cursos. 

 

Recursos financeiros 

 Empenhado e Liquidado:  R$ 45,7 milhões do orçamento de 2011. 

 
3.9.2. Programa Escola Prioritária 
 

Envolve todos os órgãos da administração central, as Diretorias de Ensino e as 1.206 escolas 
que apresentaram maior número de alunos em rendimento escolar abaixo do básico, de acordo 
com os resultados do SARESP – Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo 
(os alunos neste nível demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, competências e 
habilidades desejáveis para a série escolar em que se encontram).  
 

Objetivo: - desenvolver ações pedagógicas e administrativas de apoio às escolas de maior 
vulnerabilidade educacional. - organizar uma agenda positiva de trabalho e propiciar condições para o 
alcance do desempenho satisfatório nas avaliações do SARESP. 
 

Ações Realizadas 

 - Análises de dados estratégicos para compreensão dos possíveis fatores de vulnerabilidade educacional 
das unidades selecionadas; 
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- Reunião com as Instituições de Ensino Superior Público/Privadas visando a parcerias em projetos 
estratégicos para as Escolas Prioritárias; 
- Acompanhamento das obras nas escolas, junto aos órgãos da Pasta, para agilização dos processos de 
intervenção; 
- Convênio de Parceria entre a SEESP/UNESP – “Reconstruindo/Transformando a Escola a partir de sua 
Realidade – Profissionais da Educação, Comunidade Local e Universidade Parceira por uma Educação 
de Qualidade”; 
- Plano de Formação Continuada de Professores e Gestores; 
- Avaliação de acompanhamento individual de aprendizagem, aplicada nos dias 15 e 16 de setembro aos 
alunos do 6º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio; 
- Fortalecimento dos Programas da Secretaria de Educação (Acessa Escola; Sala de Leitura; Professor 
Mediador; Escola da Família; Estágio Supervisionado. Parcerias: instituições de ensino e sociedade civil; 
- Ampliação do link de banda larga. 

 

Beneficiários 

Ciclo I: 125.761 alunos.  Ciclo II: 588.800 alunos.  Ensino Médio: 474.275 alunos. Total: 1.188.836 alunos. 

 

Resultados Esperados 

As 1.206 escolas consigam superar a fragilidade educacional e alcançar as metas de aprendizagem 
estabelecidas pelo IDESP. 

 

3.9.3. Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo – EVESP 
 

Objetivo: - oferecer programas educacionais regulares, especiais e de capacitação, em situações que 
requeiram atendimentos a grupos específicos da população. 

Forma de Atuação: - cursos e programas serão ministrados dentro da dinâmica da Rede Estadual de 
Ensino, por meio de metodologias baseadas no uso intensivo das tecnologias de informação e de 
comunicação. EVESP utiliza a infraestrutura e as metodologias do Programa Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (UNIVESP) em regime de parceria e cooperação. 
 

 O programa se fundamenta na legislação que foi editada em 2011 conforme segue: 
 

- Criação da EVESP: Decreto n° 57.011, de 23/05/2011.  
- Instituição:  - Grupo Gestor: Resolução n. 48, de 22/07/2011. 
                     - Programa de Educação nas Prisões: Decreto nº 57.238, de 17 de agosto de 2011. 
 

Ações realizadas 

- Programa “Inglês com Música” - programação da UNIVESP TV, canal digital 2.2 da Fundação Padre 
Anchieta. Objetivo: - incentivar o aprendizado da língua inglesa de uma forma descontraída.  
- Gravação de programas -  participação de alunos do Ensino Médio das escolas da Rede Estadual de 
Ensino de São Paulo e das ETEC no 2º semestre.  
- Curso de Inglês online – formulário da consulta foi disponibilizado e mais de 322.000 alunos 
apresentaram interesse. 

 

3.9.4. Programa Educação Compromisso de São Paulo 
 

Objetivo: - guiar as ações da SEE nos próximos 4 anos. -  criar diretrizes e metas a serem alcançadas. O 
acompanhamento será feito pela Câmara de Acompanhamento. 

Ações: 1. Mobilizar a rede e a comunidade em torno de uma missão e dos objetivos do programa. 
2. Conscientizar e mobilizar a sociedade, famílias e alunos em prol do processo de ensino-
aprendizagem. 
3. Aumentar a atratividade e efetividade da carreira do professor. 
4. Aprimorar a carreira do diretor. 
5. Acelerar os resultados conquistados nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
6. Replicar nos anos finais do EF o sucesso obtido nos anos iniciais. 
7.  Elevar significativamente a qualidade do ensino nas 1.206 Escolas Prioritárias. 
8. Investir em tecnologias educacionais que auxiliem o aluno no seu processo de aprendizagem. 
9. Desenvolver e implementar um novo modelo de escola. 
10. Propor um novo regime de carreira mais atrativa para o professor, com dedicação plena e integral 
11. Estabelecer a infraestrutura e os instrumentos de fomento para educação no estado. 
12. Implementar a nova estrutura organizacional da Secretaria e deslocar uma equipe exclusivamente 
dedicada à coordenação do Programa Salto de Qualidade. 
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Beneficiários 

- Profissionais de Educação, Alunos e Pais. 

 

Estágio Atual 

- Fase 1 - Diagnóstico e levantamento de dados (financeiros, jurídicos, administrativos e pedagógicos) – 
concluída; Fase 2 - Construção do Plano de ação – concluída; Fase 3 Divulgação do Plano de ação para 
as Equipes da SEE – concluída; Fase 4 Lançamento do Programa – concluída; Fase 5- Publicação do 
Decreto 57.571/11; Fase 6 - Início da implementação do programa – iniciada. 

 

Parcerias 

- Instituições e Sociedade Civil. 

 

Fundamento Legal 

Decreto nº 57.571, de 02.12.2011 

 
4. Parceria Escola, Comunidade e Sociedade Civil 
 

A Diretoria de Projetos Especiais da FDE, por meio de sua Gerência de Educação e Cidadania, 
é responsável pela execução do Programa 805 - Parceria Escola, Comunidade e Sociedade 
Civil – da SEE, previsto no PPA do Governo do Estado de São Paulo.  
 

Finalidade: - desenvolvimento de projetos educativos, de caráter complementar ao ensino oficial, 
centrados na disseminação de valores fundamentais para a convivência social, solidária e democrática. - 
prevenção de comportamentos geradores de violências e de danos à saúde física e mental.  

Forma de Atuação: - estabelecer parcerias e ações de cooperação, integrando escolas, comunidades e 
os diversos segmentos da sociedade civil, especialmente as instituições de ensino superior. - executar 
projetos que concorram para a redução das vulnerabilidades das comunidades intra e extraescolares  e 
para a melhoria da qualidade da educação básica. 
 

O Programa contemplou três atividades prioritárias do PPA: 
 

- Fortalecimento das Ações de Parceria e Integração Escola e Comunidade em Prevenção 
- Apoio Técnico Pedagógico para Implementação das Parcerias 
- Escola da Família 

 
4.1. Fortalecimento das Ações de Parceria e Integração Escola e Comunidade em Prevenção - 
compreende os projetos: Prevenção Também se Ensina, Comunidade Presente, Prestador de 
Serviço Gratuito à Comunidade, Empresa Educadora, Escola em Parceria e Sistema de 
Proteção Escolar. 
 

4.1.1. Prevenção Também se Ensina 
 

Descrição do Projeto / Atividade  
Princípio do projeto: -  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 legislação brasileira e por tratados internacionais, devem ser 
assegurados pelas instituições públicas envolvidas e pela sociedade civil. 

 
Objetivo: -  Estabelecer na rede estadual de ensino uma proposta de educação permanente que propicie 

condições para a prevenção das situações de vulnerabilidades dos alunos em relação à gravidez na 
adolescência, à infecção pelas DST/HIV/Aids e ao uso álcool, tabaco e outras drogas. 
 

Ações 
- Videoconferência para Supervisores, Professores Coordenadores da Oficina Pedagógica, das 91 DEs. 
Assunto - Ações em integração dos Programas/Projetos: Escola da Família; Comunidade Presente; 
Prevenção Também se Ensina e Sistema de Proteção Escolar; 
- Reunião Macro Regional Sudeste (SP, MG, RJ e ES) com Ministério da Saúde, Ministério da 
Educação, Secretarias de Estado da Educação e da Saúde de São Paulo. Tema: Hepatites Virais; 
- Seleção de Publicações para composição do Kit 2012 dos Projetos Prevenção Também se Ensina e 
Comunidade Presente; 
- Orientação Técnica na DE Piracicaba, para Supervisores, Professores Coordenadores da Oficina 
Pedagógica e Escolas (Professores Coordenadores, Diretores e Vice-diretores de Escola) – Tema:  
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Prevenção às DST/HIV/Aids e Diversidade Sexual nas Escolas; 
- Coordenação - Parceria:  CENP e CRT/Aids, encontros do Grupo Gestor Estadual com os Grupos 

Gestores Municipais da Saúde e Educação do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas; 
- Representação da FDE no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas – CONED, (reuniões 
mensais); 
- Representação da SEE na Coordenação de Políticas Sobre Drogas do Estado de São Paulo – COED, 
(reuniões mensais); 
- Videoconferência para escolas da rede estadual – Diretores e Coordenadores Pedagógicos das 
escolas e 91 DEs, sobre Diversidade Sexual: uma perspectiva da Interdisciplinaridade; 
- Fórum na Câmara Municipal de Piracicaba. Participação: Professores Coordenadores, Diretores da 
DE e Universidade. Tema: 11ª Semana Municipal sobre Álcool e Drogas; 
- 2º Seminário de Sexualidade e Vulnerabilidade nas Diretorias de Ensino de Guarulhos Norte e Sul. 
Participação:  escolas estaduais, municipais e postos de saúde; 
- Gravação para a TV SKY Legião da Boa Vontade: apresentação das ações de prevenção da SEE; 
- Capacitação em Barra Bonita para 180 monitores educacionais. Projeto: Ações Preventivas na Escola. 
Participação:  Supervisores e Professores Coordenadores da DEs.  Tema: Ações Redutoras de 
Vulnerabilidades – Álcool e Tabaco; 
- 3ª Campanha de prevenção. Parceria:  Instituto Kaplan e Catavento Cultural. Tema: “Por dentro da 
camisinha”. Participação: 15 Diretorias de Ensino da Grande São Paulo e 3.000 alunos; 
- Comissão Intersecretarial Saúde e Educação – Resolução Conjunta Saúde e Educação Nº 1 de 
11/10/2011 – DOE de 12/11/2011. Implantação de ações: Fortalecendo a Prevenção às DST/AIDS e à 
Gravidez na Adolescência no Ensino Fundamental e Médio; Hepatite B – informação e vacinação e 
Unindo Forças contra a Dengue; 
- Videoconferência – Parceria: Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde; CENP e 
FDE; 
- Capacitação: 182 PCOPs das 91 Diretorias Ensino. Tema: Ação para 1º Dezembro dia Mundial da 

Luta Contra Aids; 
- III Encontro de Educação Preventiva da Região Bragantina. Participação: alunos, professores e 
diretores de escolas de jurisdição da DE; 
- I Encontro da Diretoria Regional de Ensino de Jacareí – Participação: alunos, professores e diretores 

de escola; 
- Encontro de Adolescentes das escolas da Diretoria de Ensino de São José dos Campos; 
- Gravação da TV Cultura na Exposição por “Dentro da Camisinha”; 
- Dia Mundial da Luta Contra Aids – Ações nas Escolas, Diretorias de Ensino, SEE e FDE; 
- Gravação da TV Globo – Local:  EE Luz – Diretoria de Ensino Taboão da Serra – “Por Dentro da 
Camisinha”; 
- II Simpósio de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – CENP/SEE; 
- Elaboração da Publicação “15 Anos de Prevenção Também se Ensina”; 
- Elaboração de Guia para acompanhar as Publicações selecionadas – Kit 2012; 
- III Encontro de Educação Preventiva. 

 

Resultados 
- 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 
- Escolas estaduais: 5.345.  - Alunos: 5 milhões .- Comunidades intra e extraescolares. 

 

Abrangência 
- 645 municípios.  - 91 Diretorias de Ensino 

 

4.1.2. Comunidade Presente 
 

O projeto facilita a adoção de alternativas para a resolução dos conflitos educacionais 
vivenciados pelos educadores no cotidiano escolar. 
 

Descrição do Projeto / Atividade 
Objetivo: - Proporcionar o desenvolvimento da cultura de paz por meio de capacitação de ATPs 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. 
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Ações: 
- Seleção de Publicações para compor o Kit 2012 dos Projetos Prevenção Também se Ensina e 
Comunidade Presente; 
- Inserção do tema Bullying nas propostas pedagógicas das escolas; 
- Videoconferência para diretores e coordenadores da rede estadual de ensino sobre trabalho infantil; 
- I Encontro Comunidade Presente da Diretoria Regional de Itaquaquecetuba; 
- II Simpósio de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – CENP/SEE; 
- Elaboração de Guia para acompanhar as publicações selecionadas – Kit 2012. 

 

Resultados: 
- Inserção do tema Bullying nos projetos e nas propostas pedagógicas das escolas. 
- Redução das vulnerabilidades das comunidades escolares em relação à violência. 

 

Beneficiários: 
- 5.345 escolas estaduais – aproximadamente 5 milhões de alunos 
- Comunidades intra e extraescolares 

 

Abrangência: 
- 645 municípios. - 91 Diretorias de Ensino 

 
 
4.1.3. Prestador de Serviço Gratuito à Comunidade 
 

Descrição do Projeto / Atividade  
- Criado para aplicação de penas alternativas para delitos considerados menos graves.  
- Propicia condições para o desenvolvimento dos princípios da ética e cidadania, voltados ao respeito e 
responsabilidade a si, ao outro e à justiça. 

 

Objetivo: - Promover a reintegração social de cidadãos que tenham cometido delitos leves - 
sentenciados primários e com bons antecedentes - por meio do cumprimento de serviços gratuitos em 
escolas da rede pública estadual de ensino.  Parceria:  SEE/FDE e o Poder Judiciário.  

 

Ações 
- Reuniões com Juízes e Promotores de Justiça; 
- Atendimento mensal a prestadores de serviços (entrevistas); 
- Encaminhamento às unidades escolares da rede estadual.  

 

Beneficiários 
- Comunidades intra e extraescolares 

 

Resultados 
- 1.035 prestadores encaminhados às escolas 
- 514 escolas estaduais beneficiadas 

 

4.1.4. Empresa Educadora 
 

Objetivo: - Desencadear processos de mobilização no mundo empresarial, voltados para investimentos 
nas escolas públicas estaduais. - Promover  a responsabilidade social da empresa participante. 

Recursos financeiros: - empresa ou do empresário. Forma de atuação:  - define as prioridades de 

investimento com a Direção da escola e a APM. - viabiliza os recursos por intermédio da APM, não 
havendo qualquer ingerência do Estado na circulação das verbas aplicadas. - recursos humanos e 
físicos que compõem a estrutura da escola ficam sob responsabilidade do Estado. 

 

Resultados 
-  Escolas estaduais: 106;  - Alunos: 94.634;  - Professores: 5.300. 

 

Abrangência 
- Municípios: 24; - Diretorias de Ensino: 31 

 

4.1.5. Escola em Parceria  
 

Descrição do Projeto / Atividade  
- gerencia as ações promovidas pelas diversas instituições da sociedade civil, como empresas 
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privadas, ONGs e outras associações. - fortalece a proposta pedagógica das Escolas Estaduais, por 
meio de ações complementares.   
- representa custo zero para a Secretaria da Educação. A sociedade civil tem  participação ativa  na 
gestão da Escola Pública, por intermédio de verbas não públicas. 
- deve enriquecer o currículo, contemplar o projeto pedagógico das escolas e promover a autonomia da 
escola. 

 

Os projetos de parceria são subdivididos em quatro grupos: 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, por meio de parcerias entre a Secretaria 

da Educação e os diferentes setores da sociedade; - Possibilitar, ampliar e incentivar a participação da 
sociedade na gestão das escolas públicas; - Incentivar a aplicação de recursos privados em benefício 
da escola pública. 

 
Ações 

1) Escola Intervias/Centrovias/Vianorte/Autovias “Educar para Humanizar o Trânsito” 
Instituição Parceira: OHL Brasil. Resultados Alcançados: 25 municípios, 09 DEs, 36 escolas, 36.619 
alunos e 2.024 professores. 
 

2) Prêmio Construindo a Nação 
Instituição Parceira: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Cidadania. Resultados Alcançados: 17 
municípios, 17 DEs. (COGSP e CEI), 21 escolas, 6.300 alunos e 42 professores. 
 

3) Agita São Paulo 
Instituição Parceira: Secretaria de Estado da Saúde e CELAFISCS. Resultados: envolvimento de 645 

municípios, 5.345 escolas das 91 Diretorias de Ensino e cerca de 4,3 milhões de alunos dos Ensinos 
Fundamental e Médio. 
 

4) Agora – Estudo Municípios Canavieiros 2011 
Instituição Parceira: Editora Horizonte. Resultados Alcançados: 39 municípios, 25 DEs. (COGSP e 
CEI), 477 escolas, 96.320 alunos e 419 professores. 
 

5) Projeto Brasil das Águas 
Instituição Parceira: Editora Horizonte. Resultados Alcançados: 01 município, 01 DE. (CEI), 68 escolas, 

aproximadamente 10.642 alunos e 30 professores coordenadores. 
 

6) Projeto Festas nas Águas 
Instituição Parceira: Editora Horizonte. Resultados Alcançados: 08 municípios, 02 DEs. (CEI), 113 
escolas, aproximadamente 9.000 alunos e 127 professores coordenadores. 

 

4.1.6. Sistema de Proteção Escolar 
 

Descrição do Projeto / Atividade 
Criação: Resolução SE nº 19 de 12/02/2010. Envolve ações em todos os níveis de estrutura desde o 
órgão central (Gabinete, Equipe Técnica responsável pela coordenação e outros órgãos) passando 
pelas Diretorias de Ensino, até a execução local das ações, nas unidades escolares por meio da equipe 
gestora e corpo docente. 

 
Objetivo: - coordenar o planejamento e a execução de ações destinadas à prevenção, mediação e 

resolução de conflitos em ambiente escolar. - proteger a integridade física e patrimonial de alunos, 
funcionários e servidores. - fortalecer a capacidade de identificação, gestão e saneamento dos fatores 
de vulnerabilidade e de risco a que possa estar exposta a comunidade escolar. -  fortalecer a 
articulação entre as escolas e os atores que compõem a rede de garantia de direitos e proteção social. 
- desenvolver ações conjuntas com outros programas da Pasta. 

 
Ações 

- Professor Mediador Escolar e Comunitário do Sistema de Proteção Escolar: 1.944 docentes em 1.607 
escolas das 91 Diretorias de Ensino (609 escolas da COGSP e 998 escolas da CEI); 
- 2º curso sobre Mediação Escolar e Comunitária - 1.281 docentes em 2011 (abril a julho); 
- 01 Videoconferência com 500 servidores das Diretorias de Ensino responsáveis pelas coordenações 
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regionais dos programas Escola da Família, Prevenção Também Se Ensina/Comunidade Presente e 
Sistema de Proteção Escolar (abril); 
- 04 Orientações Técnicas com 30 servidores das Diretorias de Ensino, representantes de pólo, 
responsáveis pelas coordenações regionais dos programas Escola da Família e Sistema de Proteção 
Escolar (maio, junho, agosto e setembro); 
- 02 Orientações Técnicas com 182 servidores das Diretorias de Ensino responsáveis pela Gestão 
Regional do Sistema de Proteção Escolar (junho e novembro); 
- Ciclo de 03 Videoconferências de formação sobre "Mediação de Conflitos" para todos os Professores 
Mediadores Escolares e Comunitários e Gestores Regionais do Sistema de Proteção Escolar 
(aproximadamente 2.000 pessoas, entre agosto e setembro); 
- 3º curso sobre Mediação Escolar e Comunitária - 136 docentes (setembro a novembro); 
- Remessa de 1.456 kits de livros para os Professores Mediadores Escolares e Comunitários e 
Gestores Regionais do Sistema de Proteção Escolar; 
- Contratação de assessoria técnica especializada para aprimoramento administrativo e institucional do 
Sistema de Proteção Escolar; 
- Celebração de Termo de Cooperação com a Secretaria Estadual da Segurança Pública / Polícia 
Militar do Estado de São Paulo para expansão do PROERD na rede estadual de ensino (termo 
celebrado em 30/09/2011); 
- Implantação de Sistema de Vigilância Eletrônica e Monitoramento Remoto - 700 escolas da Capital e 
Região Metropolitana de São Paulo. 

 
Beneficiários: - Comunidades intra e extraescolares. Abrangência: - 91 Diretorias de Ensino. 

 

Recursos Financeiros 
Empenhados: R$ 2.559.900,00. Liquidados: R$ 31.326,26. Restos a Pagar (liquidados): R$ 
1.072.564,68. 

 
4.2. Apoio Técnico-Pedagógico para Implantação das Parcerias 
 

Objetivo: - Viabilizar a realização de reuniões e orientações técnicas descentralizadas, destinadas à 
capacitação dos educadores do Programa Escola da Família e Projetos Prevenção Também Se Ensina 
e Comunidade Presente, nas 91 Diretorias de Ensino, mediante o repasse de recursos financeiros para 
o desenvolvimento dessas ações. 

 

Beneficiários 
- Educadores. - Comunidades intra e extraescolares. 

 

Resultado 
- Reuniões de trabalho e orientações técnicas sobre as diretrizes do Programa: 106.386 participações  
pelas Coordenações Regionais do Programa nas DEs. 
- Período de 2007 a 2011 - participações: 486.543  nas Orientações Técnicas das 91 DEs. 

 

Informações adicionais 
- Repasses de recursos financeiros para as Diretorias de Ensino são realizados pelas Coordenadorias 
de Ensino – CEI e COGSP. As Coordenações Regionais das DEs prestam contas mediante registro 
das despesas no site do Programa. 

 

Recursos Financeiros 
Empenhados:  R$ 1.413.000,00.  Liquidados: R$ 1.282.569,00 

 

4.3. Escola da Família 
 

Descrição 
Abre escolas da Rede Estadual de Ensino, aos finais de semana e  reúnem profissionais da Educação, 
voluntários e universitários. Programa oferece às comunidades paulistas atividades que contribuem 
para a inclusão social. Tem como foco o respeito à pluralidade cultural e a política de prevenção que 
concorra para uma qualidade de vida cada vez melhor. 

 

Objetivo: - criar uma cultura de paz, despertar potencialidades e ampliar os horizontes culturais de seus 
participantes, por meio de seus 4 eixos estruturantes: Esporte, Cultura, Saúde e Trabalho. – custear os 
universitários com Programa Bolsa Universidade realizados em convênio com instituições particulares 
de Ensino Superior em contrapartida a dedicação nos finais de semana ao Programa Escola da 
Família. 
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Ações 
- Inclusão: Escolas Estaduais: 2.390; Escolas Municipais: 259. Participação: Educadores Universitários, 

Profissionais e Voluntários; Professores Coordenadores de Oficina Pedagógica – PCOPs (de Projetos 
Especiais), Supervisores, Gestores, comunidade intra e extraescolar; 
- Orientações Técnicas: 15. Videoconferências: 15. Seminário: 1. Beneficiados:  Educadores 
Universitários, Profissionais e Voluntários, Professores Coordenadores da Oficina Pedagógica – 
PCOPs, Supervisores e Gestores (pela Coordenação Central (CENP e FDE). 

 

Resultados 
- Abertas aos finais de semana:  Escolas  Estaduais: 2.390,    Escolas Municipais: 259; 
- Participações registradas: 50.121.978. (participação registrada é igual à participação de uma pessoa 
em uma atividade na escola; uma pessoa pode ser contabilizada mais de uma vez por dia); 
- Atividades desenvolvidas: 3.039.532.   Distribuição: eixos Esportes, Cultura, Trabalho e Saúde 

(acumulados jan/dez/11);  
- Educadores Universitários: 18.296  contemplados (nov/11);  
- Voluntários: 15.478  (dez/11); 
-  Convênios firmados: 228 com Instituições de Ensino Superior (dez/11); 
-  Parcerias: 06.  - Estabelecidas pela: Coordenação Central  Serasa Experian - Projeto Sonhos Reais; 
Instituto Itaú Cultural - Projeto Itaú Cultural; City Foundation no Brasil - Projeto Família no Azul; Ana 
Luísa Lacombe – Projeto A arte de contar histórias; Instituto Kaplan - Projeto Vale sonhar; SEBRAE – 
Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos; 
- 04 Ações Conjuntas: SELJ – Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude - Projeto Jogo da Vez – 
Xadrez; SES - Secretaria do Estado da Saúde - Projeto Agita Família; FUSSESP – Fundo de 
Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo - Campanha do Agasalho 
2011 e Projeto Visão do Futuro e Projeto Padarias Artesanal; SJDC - Secretaria da Justiça e da Defesa 
da Cidadania - Projeto Saber Consumir – PROCON. 

 

Beneficiários 
- Educadores: 4.712  (Educadores Profissionais, Vice-Diretores, Gestores, Supervisores e PCOPs) 
- Educadores Universitários: 18.296   (nov./11). 

 

Abrangência 
- Escolas estaduais: 2.390;  - Escolas municipais: 259. 

 

Recursos Financeiros 
Empenhados: R$ 95.953.052,87;  Liquidados: R$ 80.238.531,21; 
Restos a Pagar (Liquidados): R$ 5.235.640,80. 

 

5. Informatização Escolar 
 

Objetivo: - instituir um ambiente tecnológico administrativo e pedagógico nas escolas e em todas as 

unidades organizacionais da Secretaria da Educação através da provisão de recursos tecnológicos, 
equipamentos, sistemas de informação e infraestrutura lógica e de comunicação. - manter funcional toda 
a estrutura de serviços oferecidos pela rede estadual de Ensino. 
 

5.1. Informatização Contínua da Educação Básica 
 

Objetivo: - assegurar recursos financeiros que viabilizem as propostas de aprimoramento dos recursos 
tecnológicos existentes e a manutenção e conservação dos equipamentos, o suprimento de insumos e 
periféricos e da infraestrutura que são importantes para a execução das ações pedagógicas das escolas. 
 

Resultados alcançados 

- Disponibilidade de 62.236 equipamentos de uso pedagógico. Distribuição:  59.897 equipamentos para 

as SAIs – Salas Ambiente de Informática, 2.150 equipamentos para os polos de capacitação e 189 
equipamentos para a Sala do Professor; 
- Disponibilidade de 62.236 licenças de software básico (sistema operacional e pacote de escritório); 
- Manutenção: 5.338 impressoras da Sala do Professor; 
- Atendimento de serviços de infraestrutura lógica e elétrica das Escolas da Rede Estadual. 

 

Beneficiários 

- 2.159 Escolas de Ensino Fundamental e Médio da COGSP – Coordenadoria do Ensino da Grande São 
Paulo e 2.891 Escolas de Ensino Fundamental e Médio da CEI – Coordenadoria do Ensino do Interior; 
- 47 Polos de Capacitação. 



 317 

Recursos utilizados 

Empenhado: R$ 111.452.109,8;  Liquidado: R$ 53.101.013,90;  
Liquidados de restos a pagar: R$ 17.964.878,84. 

 

5.2. Informatização Gerencial da Rede Escolar 
 

Objetivo: - prover soluções de tecnologia da informação e comunicação através do desenvolvimento, 

manutenção e integração de sistemas de informação e base de dados; - prestar serviços técnicos 
especializados a fim de apoiar a gestão das escolas da rede estadual com informações íntegras e 
confiáveis.  

Sistemas integrados: 1)GDAE - Gestão Dinâmica de Administração Escolar realiza gestão administrativa 

da unidade escolar. 2)SIEDUC - Sistema de Informações da Educação - manter acervo gerencial de 
informações dos sistemas escolares corporativos. 

 

Ações realizadas 

- Implantação dos módulos gerenciais: Indicadores; Avaliação e Freqüência de Aluno; Desempenho 
Escolar e; Projeto Velocidade – Link Intragov; 
- Implantação do Professor Eventual (Substituição Eventual) do módulo pessoal / DRHU no sistema 
GDAE; e da funcionalidade para acompanhamento dos repasses e das prestações de contas das verbas 
do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola; 
- Prestação de serviços técnicos de Outsourcing de Impressão nas Diretoras de Ensino para a impressão 
de Boletins Escolares; 

 

Resultados alcançados 

- Disponibilidade de novos módulos nos sistemas GDAE/SIEDUC; 
- Repasse de R$ 221 milhões em 2011 através do módulo financeiro - GDAE para as escolas da Rede 
Estadual; 
- Manutenção da base de mais de 15 milhões de alunos formandos pela Rede Estadual disponibilizados 
para consulta pública; 
- Manutenção da base de mais de 28 mil escolas compreendendo todas as Rede Escolares; 
- Disponibilidade de 231 equipamentos de impressão para imprimir os Boletins de Avaliação de 
Frequência de Alunos da Rede Estadual; 
- Impressão de mais de 32 milhões de páginas de Boletins Escolares; 
- Digitalização de 14 milhões Prontuários de Alunos da Capital; 
- Digitalização de 18 mil Fichas Funcionais dos servidores públicos estaduais; e Fichas institucionais da 
Educação. 

 

Beneficiários 

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

Recursos utilizados 

Empenhado: R$ 28.549.127,00.  Liquidado: R$ 3.667.928,88; Recursos Liquidados de restos a pagar:  
R$ 15.966.112,83. 

 

5.3. Infraestrutura de Informática e Comunicação nas Unidades da Secretaria da Educação 
 

Objetivo: - Prover a gestão administrativa de todas as Escolas da Rede Estadual, Diretorias de Ensino e 
Órgãos Centrais com recursos tecnológicos (bens e serviços). - Informatizar e aperfeiçoar os processos 
administrativos executados para o atendimento corporativo e ao cidadão. 
 

Resultado alcançado:  

- Manutenção de 211 impressoras nas Diretorias de Ensino e 139 impressoras nos Órgãos Centrais; 
- Impressão de 23.066.573 páginas pelas Diretorias de Ensino e 7.448.244 páginas impressas nos 
Órgãos Centrais; 
- Manutenção e atualização de 450 equipamentos administrativos da sede da SEE; 
- Disponibilidade de 18.739 equipamentos pela modalidade outsourcing distribuídos nas escolas da Rede 
Estadual e Órgão Central - DRHU. 
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Beneficiários:  

- Diretorias de Ensino: 91; - Escolas das Redes Estadual: 5.050; - Sede da SEE – Caetano de Campos e 
Órgãos Centrais; Funcionários e Colaboradores das Diretorias de Ensino, Escolas e Sede Administrativa 
da SEE – Caetano de Campos.  

 

Recursos utilizados: 

Empenhado: R$ 47.323.480,75;   Liquidado: R$ 26.138.352,28; Recursos Liquidados de restos a pagar: 

R$ 34.220.906,07  

 

5.4. Programa Acessa Escola 
 

Objetivo: - Disponibilizar uma sala ambiente adequada para que alunos, professores e funcionários das 
escolas estaduais e a comunidade tenham acesso à Internet, via banda larga, a qualquer momento, com 
suporte de estagiários, que atuam como agentes de inclusão digital. 
 

Resultados Alcançados  

- Implantação e ativação de 147 novas salas, totalizando 3.360 salas ativas. 
- Utilização de 1,3 milhões usuários entre alunos, professores, funcionários e comunidade; 
- Contabilização de mais de 33 milhões de acessos à internet; 
- Atuação de 9.351 bolsistas - estagiários do ensino médio nas salas do Acessa Escola; 
- Atuação de 402 estagiários do ensino superior que auxiliam o trabalho de acompanhamento e gestão do 
programa nas 91 Diretorias de Ensino; 
- Capacitação de mais de 15 mil estagiários de Ensino Médio para o atendimento do Programa. 

 

Beneficiários  

- Escolas da Rede Estadual de Ensino Médio; - Alunos do Ensino Médio; - Professores e servidores 
estaduais; - Comunidade em torno na Escola. 

 

Recursos utilizados 

Empenhado: R$ 82.935.804,00.  Liquidado: R$ 44.049.903,86; Recursos Liquidado de restos a pagar: 
 R$ 19.246.535,77. 

 

6. Formação Continuada de Educadores na Educação Básica 
 

Descrição do projeto/atividade 
Projeto desenvolve ações de formação continuada – centralizada e descentralizada, presencial 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 aos envolvidos com a prática pedagógica. Parceria:  universidades públicas e privados. 

 

Ações 

Aperfeiçoamento Profissional dos Educadores do Ensino Fundamental e Aperfeiçoamento Profissional 
dos Educadores do Ensino Médio. 

 

Ações realizadas / Metas alcançadas 

- Capacitados em 2011: QM (Quadro do Magistério) 77.148 e QAE (Quadro de Apoio Escolar) + QSE 
(Quadro da Secretaria) = 30.561 profissionais. 
-  Previstas 325.000 participações de educador em capacitação no ensino fundamental e médio. 
- Realizadas 434.249 participações, superando a meta prevista e programada para o ano de 2011. 

 

Outras ações  
 

Programa REDEFOR – 2010/2011  
Curso de especialização: Universidades públicas estaduais (Universidade de São Paulo - USP, 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP e Universidade Estadual de Campinas 
- UNICAMP) - Em andamento (término em dezembro/2011). 
Carga horária: 360 horas – Especialização Lato Sensu, sendo 320 horas de atividades web e 40 horas 
de encontros presenciais.  
 

Cursistas ativos: 7.241;  Diretorias de Ensino: 75 participantes. Total:  9.861 atendimentos. Cursos: 15. 
Sendo,  12 cursos nas disciplinas do currículo e 3 cursos de gestão. 
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2011/2012 - Cursistas ativos: 15.727; Diretorias de Ensino: 91  participantes. Atendimentos: 4.601 
realizados (via web/Fale Conosco – respondidos e/ou triados). Cursos de especialização: 16. Cursos nas 
disciplinas do currículo: 13. Cursos de gestão: 3, em nível de pós-graduação, oferecidos pelas 
universidades. 

 

Programa REDEFOR – Educação Especial - 2011  
- Cursos de especialização Lato Sensu, em nível de pós-graduação, oferecidos pela Universidade 
Estadual Paulista – “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). 
- Cursos: 7 - oferecidos na modalidade a distância com parte das atividades na forma presencial, tais 
como: dez encontros nas Diretorias de Ensino com duração de 4 horas cada, provas, defesa de Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) e  horas de estágio. 
- Curso de especialização em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, com 360 horas 
de carga horária. 
- Cursos de especialização: 6 em Educação Especial, com 600 horas. Áreas: Deficiência 

Auditiva/Surdez; Deficiência Visual; Deficiência Intelectual; Deficiência Física; Transtorno Global do 
Desenvolvimento; Altas habilidades/Superdotação. 
- Total:  1.601 pré-inscritos e 1.086 atendimentos (via web/Fale Conosco – respondidos e/ou triados). 

 
Curso de Formação Específica do Concurso Público para PEB II – 2011 – (2ª Edição) - Trata-
se da ação destinada aos professores mais bem classificados no Concurso Público para 
Professor Educação Básica II realizado em 2009. É a terceira fase do concurso, precedida pela 
realização da Prova Objetiva (eliminatória e classificatória) e pela Avaliação de Títulos 
(classificatória).  
 

Objetivo:  apresentar aos docentes que ingressam na rede estadual o currículo adotado pelo Estado. São 
aprovados no concurso os candidatos que concluírem com êxito a terceira etapa. os professores 
aprovados são nomeados e ingressam como efetivos no ano letivo de 2012. 

Carga horária: 360 horas e prova final. Situação:  14.642  Cursistas ativos.  Diretorias de Ensino: 91. 
Atendimentos: 11.217 via web/Fale Conosco. 
 

Programa Currículo e Prática Docente  
- Direcionados a professores PEB II nas disciplinas: Biologia, Ciências, Física, Geografia, História, 
Língua Portuguesa, Matemática e Química. 
 

- Carga horária:  300 horas. a)Módulos da Etapa 1 - compreende informações sobre o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem – AVA, política educacional da SEE-SP e questões gerais da formação na área 
pedagógica. b)Módulos da Etapa 2 - compreende formação específica nos conteúdos de cada disciplina 
e em educação especial. Duração:  6 meses. 
 

Inscritos: 4.983. Diretorias de Ensino: 91. Atendimentos: 5.821 via web/Fale Conosco. 
 

Programa Apoio à Continuidade de Estudos 
 

Curso Grandes Temas da Atualidade – CENP com apoio dos recursos da EFAP – 
Objetivo:  - subsidiar os docentes com relação aos conteúdos, competências e situações de 

aprendizagem inerentes às aulas do programa.  

Beneficiários: - professores das diferentes áreas do 3º ano de Ensino Médio e do 3º termo da Educação 
de Jovens e Adultos que atuam no Programa Apoio à Continuidade de Estudos, Professores 
Coordenadores do Ensino Médio, Professores Coordenadores das Oficinas Pedagógicas e Supervisores 
de Ensino Médio.  

Participação: .334 ativos. Diretorias de Ensino: 91. Atendimentos: 3.799. Carga horária:  60 horas. 

Duração:  9 meses.  Composição: 14 videoconferências, duração de 2h30 cada, 12 atividades 
presenciais nas escolas e Diretorias de Ensino, e 6 horas de relatório. 

Investimento - R$ 100,3 milhões. 
 

Mediação Escolar e Comunitária 
Objetivo: - capacitar e preparar os docentes selecionados pelas Diretorias de Ensino para exercerem as 
atribuições de Professor Mediador Escolar e Comunitário em relação aos temas e técnicas que 
compõem as práticas relacionadas ao Sistema de Proteção Escolar. 

Supervisão: Proteção Escolar e Cidadania (SPEC). Parceria: EFAP. Carga horária: 80 horas, sendo 5 

horas de videoconferências (VCs) e 75 horas dos módulos realizados no AVA-EFAP. 
Cursos: 1)Mediação Escolar e Comunitária – concluído. Total:  1.294 inscritos. 2)Mediação Escolar e 
Comunitária – Em andamento. Total: 232 inscritos. Atendimentos: 443 realizados (via web/Fale 
Conosco). 



 320 

Programa M@tMídias 
Objetivo: - enriquecer o desenvolvimento do currículo e propiciar a reflexão e a socialização entre os 
professores cursistas, sobre o uso de objetos de aprendizagem no processo de ensino e de 
aprendizagem de Matemática. 

Finalidade: fornecer subsídios ao processo de formação continuada dos professores de Matemática do 
Ensino Médio, da rede pública do Estado de São Paulo. Parceria: Mais Serviços Educacionais. 
Beneficiários: professores de Matemática que estejam em exercício em sala de aula e PCOPs de 
Matemática e/ou de Tecnologia com formação em Matemática. Carga horária: 60 horas. Cursos: 
1)M@tMídias 3 – Concluído. Total:  1.140 inscritos.  Atendimentos: 903.  Realização:  via web/Fale 
Conosco. 2) M@tMídias 3 – Em andamento. Total: 677 inscritos. Atendimentos: 169. Realização: via 
web/Fale Conosco. 

 

LIBRAS 
Objetivo: - proporcionar aos profissionais que atuam direta ou indiretamente com alunos surdos das 
escolas da rede estadual de ensino o aprendizado da Linguagem Brasileira de Sinais.   

Curso: 30 aulas de videoconferências. Carga horária: 120 horas. Total: 946 inscritos. Participantes: 31 
Diretorias de Ensino.  

Finalidade do curso: - Qualificar profissionais que atuam direta e indiretamente nas salas regulares com 

alunos surdos em LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais; 
- Promover atendimento educacional especializado aos alunos surdos matriculados na rede estadual de 
ensino; 
- Possibilitar a melhor compreensão das questões que envolvem a aprendizagem na comunidade surda; 
- Promover o acesso, por meio de uma comunicação efetiva, aos conteúdos curriculares, no processo de 
ensino e aprendizagem, nas salas de aula comuns do ensino regular e nos diversos espaços escolares. 

 

Gestão para o Sucesso Escolar- GSE – Diretores 
Objetivo: - proporcionar que o gestor seja um disseminador de conhecimentos e um agente na formação 

de equipes cooperativas nas escolas, cujas lideranças deverão estimular: a mudança como componente 
orgânico da vida escolar; o acompanhamento permanente dos processos de tomada de decisão; o 
estabelecimento de acordos entre os diferentes atores do processo educacional. 

Beneficiário: Diretores em exercício de Unidades Escolares, pertencentes à Coordenadoria de Ensino da 
Região Metropolitana da Grande São Paulo – COGSP, que atendam turmas do Ciclo I do EF. Curso: 
pós-graduação Lato Sensu. Carga horária: 390 horas. Característica: Desenvolvido e certificado pela 
Universidade Anhembi Morumbi, com acompanhamento da Fundação Lemann, formato EAD, em 
ambiente virtual, com seis encontros presenciais. Vagas: 250.  Matriculados: 235. Atendimentos: 100 
realizados  via web/Fale Conosco. 

  
Gestão para o Sucesso Escolar – Supervisores 
Objetivo: - apoiar no acompanhamento das ações do curso para Diretores, compartilhando conteúdo e 
bibliografia do curso. - exercer a supervisão como elemento catalisador e difusor de inovações e boas 
práticas de ensino-aprendizagem.  

Beneficiário: Supervisores de Ensino em exercício nas Diretorias de Ensino e Diretores de Escola. 
Característica: curso de formação continuada em serviço, iniciativa da Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo (SEE-SP), por meio da Escola de Formação de Professores “Paulo Renato Costa Souza” 
(EFAP). Parceria: Fundação Lemann. Carga horária: 196 horas. Matriculados: 157. Atendimentos: 73. 

 

Programa de Atualização Profissional para Agente de Organização Escolar - PAP-AOE 
Objetivo: - promover o reconhecimento do agente de organização escolar no contexto da administração 
pública em geral, e da SEE-SP em particular, contribuindo para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento 
das competências profissionais necessárias ao cumprimento das atribuições relativas ao cargo, com 
vistas à melhoria da qualidade da prestação dos serviços oferecidos na rede pública do Estado de SP.  

Carga horária:  40 horas, sendo 24 horas de atividades semipresenciais (por videoconferência, 

organizadas em três encontros de 8 horas cada, com aulas uma vez por semana no Ambiente de 
Aprendizagem da Rede do Saber da respectiva Diretoria de Ensino) e 16 horas de atividades em serviço. 
Parceria:  Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap). Realização: oito edições. Total:  
20.427 participantes. Atendimentos: 891. (web/Fale Conosco). 

 

Ações descentralizadas - Programas de Formação e Orientações Técnicas 
Objetivo: - organizar e sistematizar as atividades de desenvolvimento profissional descentralizadas; - 
contribuir para a adequada implementação da política de formação e aperfeiçoamento dos quadros da 
SEE. 

Realização: - 550 cursos descentralizados; - Mais de 40 orientações técnicas; - cerca de 80 autorizações 
para o Programa Bolsa Mestrado/Doutorado. 
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PRODESC - Programa de Projetos Descentralizados 
Objetivo: - melhoria na qualidade de ensino e aprendizagem dos alunos da Educação Básica. - 
implementação de projetos descentralizados em todas as Unidades Escolares. 

Característica: - disponibiliza recursos para elaboração de projetos pedagógicos, descentralizados, nas 
escolas e nas Diretorias de Ensino. As escolas e Diretorias de Ensino encaminham anualmente à CENP 
e à EFAP seus projetos por meio do sistema PRODESC para análise, aprovação e acompanhamento. 
Atendimentos: 114. Projetos: 5.093 cadastrados. Projetos: 4.362 aprovados. 
 

Recursos financeiros: 

Empenhados: R$ 75.665.308,00 e Liquidados: R$ 68.278.892,00.    

 

6.1. Aperfeiçoamento Profissional dos Educadores do Ensino Fundamental e Aperfeiçoamento 
Profissional dos Educadores do Ensino Médio 
 

6.1.1. Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP 
Objetivo: capacitar os profissionais das Diretorias de Ensino e das escolas sobre os fundamentos e 
instrumentos para a preparação, aplicação e correção das provas do SARESP. 

 

6.1.2. Gestão Escolar 
Objetivo: estimular e valorizar a gestão democrática na escola pública 

 

Atividades integradas: 
 

6.1.2.1. Programa de Liderança de Gestores de Escolas Públicas/Projeto Liderança nas 
Escolas e Novas Tecnologias  
 

Ações desenvolvidas/ Metas alcançadas 

- Participações no curso de gestão para o sucesso escolar: 238 
- PDG – Educação – Gestão Escolar e a Política Educacional – Módulo para Diretor e Vice-diretor: 
1.020 participantes na realização de cursos específicos PDG. 
- PDG – Educação – A Gestão da Secretaria de Escola – Módulo para Secretário de Escola: 3ª edição 
contou com 1.341 participantes. 
- Orientações Técnicas para 330 participantes no curso de fundamentos básicos intel educar; internet 
segura. 
- Orientações Técnicas para 600 participações no curso de internet segura. 
- Orientações Técnicas PDDE – execução, acompanhamento e prestação de contas: 182 participantes 
- Plataforma colaborativa e o uso pedagógico das tecnologias de informação da comunicação–TIC: 165 
participantes. 
- Orientações Técnicas para 237 participantes no programa de liderança de gestores das escolas 
públicas. 

 
6.2. Rede do Saber 
 

Descrição do Projeto / Atividade: Solução de perfil tecnológico, desenvolvida para racionalizar a 

formação continuada e em serviço dos quadros profissionais (QM, QAE e QSE) da educação pública de 
São Paulo atendendo os aspectos de aprendizagem, gestão e comunicação institucional envolvidos nos 
projetos.  
A estrutura física é composta por 91 ambientes de aprendizagem distribuídos nas 91 Diretorias de 
Ensino da SEE. Cada ambiente está equipado com uma sala de videoconferência sistema áudio visual, 
40 notebooks em rede sem fio e dois desktops para reprodução de conteúdo multimídia, uma sala de 
informática com 20 desktops com acesso à Internet banda larga dedicados aos usuários e outro para 
reprodução de conteúdo multimídia em sistema áudio visual e uma sala de apoio, tornando os 
ambientes multifuncionais, monitorados por uma Central de Operações localizada na sede da EFAP. 
Inclui 5.324 pontos de acesso (nas escolas da rede) por meio da tecnologia de videostreaming (Kit 
Multimídia). 

Atendimento: 227.347 participações e 3.409.145 horas de utilização. 

Objetivo: - viabilizar a realização das ações estratégicas da Secretaria de Estado da Educação e o 
modelo de Organização de Aprendizagem; - contribuir para a inclusão digital de seus profissionais; - 
consolidar novas formas de ensinar e aprender; - possibilitar, nos cursos e eventos, a aproximação de 
especialistas (nacionais e internacionais), nos mais variados temas, com os profissionais da SEE, sem 
necessidade de deslocamento de suas regiões de atuação; - exercitar o uso de métodos inovadores de 
ensino; - otimizar a relação custo-benefício no processo de ensino-aprendizagem. 
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Ações realizadas 

- Diversas ações de formação tiveram continuidade ou foram iniciadas no período: Curso de Formação 
Específica do “Concurso Público PEB II” (Projeto Ingressantes) instrumento integrante do processo 
seletivo do respectivo concurso (cerca de 14 mil concursistas formados para atuarem como PEB II em 
2012); Programa de Desenvolvimento Gerencial - PDG em versão específica para a SEE (PDG-
Educação): Gestão escolar e a Política Educacional 1.020 diretores formados); Programa de 
Aperfeiçoamento Profissional - PAP  Agente de Organização Escolar – AOE (Aperfeiçoamento 
profissional de todos os 20.427)  em exercício nas escolas da rede estadual); Gestão para o Sucesso 
Escolar (Formação em pós graduação de 235 Diretores e formação de mais de 150 Supervisores); 
Liderança de gestores (formação de 46 Supervisores multiplicadores do aprendizado em 250 escolas); 
Mediação escolar e comunitária 1ª e 2ª edição (Formação de 1.944 novos professores mediadores para o 
exercício da função); Bienal "Tão perto Tão longe - Entrelaces com o currículo de Arte" (formação de mais 
de 3 mil  professores de Arte em exercício nas escolas, DE ou órgãos correlacionando a Bienal 2011 ao 
currículo de Arte); M@tmídias 1ª e 2ª edição (Mais de 1,6 mil professores formados para atuarem na 3a 
série do EM – Matemática); Tem + Matemática (4 mil alunos beneficiados de 88 escolas diferentes com 
sessões de tutoria de Matemática); Internet Segura; Curso de Introdução à LIBRAS (atendendo quase mil 
profissionais que atuam com alunos com deficiência auditiva); Projeto de Apoio à Continuidade de 
Estudos (Formação de mais de 20 mil profissionais para atuarem no Programa Apoio à Continuidade de 
Estudos.); Sala de Leitura capacitando 1.393 professores para atuarem neste espaço pedagógico; apoio 
ao Programa Rede São Paulo de Formação de Docente – REDEFOR (Formação em pós-graduação de 
mais de 7 mil profissionais lato sensu em 16 cursos de especialização). Para a 2ª edição deste programa 
18 mil profissionais pré-inscritos deram início à formação de pós-graduação lato sensu; Currículo e Prática 
docente, 8 cursos de formação específica para PEB II em exercício (mais de 5 mil professores em 
exercício com formação voltada ao currículo e à prática docente); os projetos Educador em Rede e 
Computador do Professor da EFAP visando a inclusão digital dos professores da rede. 
 

Recursos financeiros 

- Empenhado e Liquidado: R$ 27.965.711,00 
 

6.2.1 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 desenvolvidas / Metas alcançadas 

- Projeto Aula Interativa; - Programa Acessa Escola; - Curso Intel Educar - Cursos de Fundamentos 
Básicos; - Formação do Aluno Monitor; - Programa Formação pela Escola – Moodle e FUNDEB; - Oficina 
de Informática Educacional – Escola de Tempo Integral; - Oficina de Informática Educacional – Mídias em 
Ação; - Proinfo Integrado; - Internet Segura; - Capacitação para multiplicadores do encontro presencial – 
curso de formação; - Orientação técnica para 14.281 educadores e para os ingressantes no curso na 
EFAP. 

 
6.3. Concessão de Bolsas aos Profissionais da Educação 
 

Descrição do projeto / atividade 
Propiciar aos profissionais da educação a continuidade de estudos, em cursos de pós-graduação “stricto 
sensu” (mestrado e/ou doutorado) na área da educação e/ou da licenciatura do candidato, com 
instituições de ensino superior, públicas ou particulares. 
 

Objetivos:  - formar um capital humano na rede pública estadual paulista; - incentivar o trabalho 
“imaterial” dos professores; -  melhorar o nível do ensino público estadual. 

 

Ações desenvolvidas / Metas alcançadas 

- Conclusão: 2.254 educadores  

 
Recursos utilizados 

Empenhados: R$ 3.820.689,00 e Liquidados:  R$ 3.758.709,00.      
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6.3.1. Convênios – “REDEFOR” – Programa Rede São Paulo de Formação Docente 
 

Objetivos: - Gestão acadêmica, técnica e administrativa das atividades e operacionalização dos serviços 

destinados à implantação e desenvolvimento do Curso de Formação de Professores que integra 
Programa  “Rede São Paulo de Formação Docente”. 

Convênio: Universidade Estadual Paulista - UNESP, Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e 

Universidade de São Paulo – USP. 

Ações desenvolvidas / Metas alcançadas: Conclusão do Curso: 18.882 professores.  

 
Recursos empenhados em 2011 

UNESP USP UNICAMP 

R$   8.591.505,00 R$ 20.112.273,60 R$ 17.764.895,00 

 

6.3.2. Celebração de Convênios – “Computador do Professor” 
 

Objetivo: Proporcionar aos servidores da rede estadual de ensino acesso ao crédito, com subsídio de 
juros e IOF, em até 24 meses, para compra de notebooks ofertados por seis fabricantes cadastrados. 

Convênio:  SEE, Secretaria da Fazenda e Banco do Brasil. 

Ações realizadas: - cadastro de intenção de compra. – cadastrados: 21.968 interessados; - definição 
dos processos para a contratação dos financiamentos e monitoramento do Programa; - envio de 21.968 
e-mails de confirmação de compra para os interessados que manifestaram interesse; - revisão do site 
de programa; reabertura do programa em 4/12/2011 para todos os servidores; - contratação: 1.235 
operações. 

 
6.4. Formação técnica para participantes de concursos de ingresso 
 

Descrição do projeto/atividade 
- Implementação de ações voltadas à realização de concursos públicos para ingressantes do quadro do 
magistério com concessão de bolsa auxílio, à formação do quadro de apoio escolar e da secretaria e 
processos seletivos. - Contratação de serviços técnicos especializados e parcerias com demais esferas 
do governo, órgãos e instituições públicas e privadas. 

 
Objetivo: - Proporcionar formação específica que favoreça o melhor desempenho dos ingressantes nas 
atividades da secretaria; - Criar mecanismos que garantam efetividade para os processos de avaliação 
por mérito e promoção para todos os quadros da secretaria. 

 

Ações Realizadas: - curso de formação específica – PEB II.  - ingressantes: 15.515 cursistas. - 

aperfeiçoamento de agentes de educação escolar: 20.427 participações.  

 
Recursos utilizados: 

Recursos Empenhados: R$ 3.399.036,00.      

 
7. Avaliação do Sistema Educacional 
 

7.1. Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP 
 
Em 2011, o SARESP na 14ª edição, deu continuidade à política sistemática de avaliação em 
larga escala do aprendizado dos alunos das escolas públicas estaduais paulistas. Os 
resultados do SARESP têm sido utilizados para o cálculo do IDESP – Índice de Desenvolvimento 
da Educação do Estado de São Paulo – que estabelece metas para todas as escolas estaduais 
visando promover a melhoria da qualidade e da equidade do sistema de ensino.  
 
SARESP ampliou suas possibilidades de diagnosticar e monitorar o sistema, coletando e 
sistematizando dados sobre o rendimento escolar em diferentes áreas do conhecimento. As 
áreas das Ciências Humanas (História e Geografia) participaram do processo avaliativo, além 
de Língua Portuguesa e Matemática que são avaliadas anualmente. 
Características do SARESP 2011 - contou com a avaliação das competências e habilidades 
cognitivas desenvolvidas por alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do EF e da 3ª série do EM nas 
áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Todos os alunos do 7º e 9º anos do EF e da 3ª 
série do EM foram avaliados em Geografia e História. A prova de Redação foi aplicada na 
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amostra representativa de 10% do conjunto dos alunos, por rede de ensino nos 5°, 7º e 9º anos 
do EF e na 3ª série do EM. Os questionários socioeconômicos foram aplicados aos pais e 
alunos das redes de ensino. A rede estadual contou com a aplicação de questionários 
destinados aos diretores, aos professores-coordenadores e demais professores dos anos e 
componentes curriculares avaliados, visando conhecer as características pessoais, condições 
socioeconômicas e culturais dos profissionais de ensino, como suas formações, experiências e 
práticas profissionais. Os questionários tiveram aplicação on-line, via plataforma web. 
 
Em 29 e 30 de novembro de 2011, participaram do Sistema de Avaliação as 8.736 escolas das 
três redes de ensino e mais de 2.300 mil alunos, conforme a tabela abaixo: 
 

SARESP 2011   

Rede de 
Ensino 

Nº de Alunos 

Turmas Escolas Fundamental Médio 
Total 

3º  5º 7º 9º 3ª  

Estadual 100.866 193.551 473.811 470.724 404.841 1.643.793 49.873 5.043 

Estadual ETEC - - - - 16.158 16.158 426 139 

Municipal* 211.799 231.358 79.835 66.156 3.187 592.335 22.502 3.328 

Particular 9.436 9.996 13.753 13.295 4.173 50.653 1.684 226 

Total 322.101 434.905 567.399 550.175 428.359 2.302.939 74.485 8.736 

* Adesão de 549 municípios (desses 6 municípios não assinaram o Convênio) 
**Incluindo 177 escolas da Rede SESI 
 

Avaliação em 2011 
Envolvidos Qtidade 

- Dirigentes de Ensino 
- Supervisores de Ensino e supervisores co-responsáveis 
- Representantes das redes municipais, escolas particulares e técnicas 
- Diretores de escola 
- Professores Coordenadores 
- Professores Aplicadores 
- Pais de alunos – 5 pais por período 
- Fiscais externos 
- Apoios regionais na DÊS  
- Agentes da instituição contratada  

91 
192 
777 

8.736 
8.667 

74.485 
90.000 
16.600 

111 
245 

 
Beneficiários da Rede Estadual 

- Escolas estaduais: 5.043.  Envolvimento do diretor, professor coordenador e professores;  
- Pais e alunos: 1.643.793  do 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio das 
escolas estaduais participantes da avaliação. 

 

Recursos financeiros: despesas da realização do SARESP 2011 e o pré-teste de itens a serem 
utilizados nas próximas edições do SARESP.  
 

Empenhado e Liquidado:  R$ 31.155.499,00                

 

8. Expansão, Melhoria e Reforma da Rede Física Escolar 
 

Descrição do Programa - execução de obras de expansão, manutenção, melhorias e substituição da 
rede física escolar. Atuação: 2.921 escolas. Empenho: R$ 540 milhões. 

 
8.1. Construção, Ampliação e Reforma de Prédios das Unidades de Apoio 
 

Objetivo -  Assegurar aos órgãos administrativos e de apoio da SEE (Sede, Coordenadorias, Diretorias 

Regionais e Centros de Educação) condições adequadas de trabalho. 

 
Ações realizadas 

- Execução: 37 obras em prédios administrativos da SEE (construção, ampliação, adequação e 
reforma). Obra ou licitação:  21 obras. 
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Recursos utilizados 

Empenhados: R$ 12.791.892,00. Resto a Pagar (Liquidado):  R$ 8.723.897,51 

 
8.2. Obras de Expansão da Rede Física Escolar 
 

Objetivo: - Executar obras de expansão da rede física da SEE (construção de novas salas de aula).  
- Disponibilizar as vagas necessárias para o atendimento à demanda escolar nos locais onde se detecta 
ou se prevê déficit de salas de aula.  - Construir novos prédios escolares ou ampliação dos prédios 
existentes. 

Ações realizadas: - Conclusão: 287 novas salas de aula. Geração: 30.135 novas vagas.  
- Em execução e licitação: 534 salas. Ampliação da rede: 56.070 vagas. 

Recursos utilizados: Empenhados: R$ 77.272.044,66. Liquidados: R$ 3.764.055,47. 

Resto a Pagar (liquidado) R$ 127.589.097,56. 

 
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. 

Atuação: - contratos de manutenção de edificações por ata de registro de preços para 85 Diretorias de 
Ensino de Rede. – adoção de atendimento por unidades móveis para reparos pequenos. Benefício: - 

agilidade no atendimento das demandas de serviços de reformas e /ou conservação.  

Ações Realizadas – execução:  1.433 reformas / manutenção em prédios das escolas estaduais.  
- em execução:  1.056 reformas e 180 intervenções em licitação.  

Recursos utilizados - Empenhados: R$ 262.550.663,98. Liquidados: R$ 29.783.313,94. 
Restos a Pagar (liquidado): R$ 174.622.676,26. 

 

8.4. Melhoria e Substituição de Prédios Escolares/Salas 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). - permitir a rede escolar do Estado operar dentro do padrão recomendado, de acordo com suas 
necessidades pedagógicas e administrativas. - atender às exigências da legislação (normas de 
segurança e acessibilidade). 

Ações Realizadas – Reforma e Cobertura de Quadras: 60 quadras de esportes concluídas. Em licitação 
e  execução: 144 quadras. 
- Acessa Escola: - Implantação de 14 salas de informática com atendentes de apoio aos usuários, em 
todas as escolas da rede estadual. – Em execução e licitação mais 24 escolas. 
- Acessibilidade: - Conclusão: 55 obras. Em execução e licitação: 267 escolas. 
- Substituição de salas provisórias: 3 obras concluídas. 

Recursos Utilizados – Empenhados: R$ 176.370.643,69. Liquidados: R$ 29.611,29. 

Restos a Pagar (liquidado): R$ 53.358.562,17 

 
8.5. Serviços Preliminares  
 

Ações Realizadas – Serviços preliminares das obras: Topografias, Sondagens, Pareceres Técnicos 
(Vegetação, Fundações, Anomalias Estruturais e Geotécnicas), Vistorias, Projetos executivos de 
arquitetura, hidráulica, eletricidade e estrutura, e projetos especiais voltados à Sustentabilidade na 
construção e Consultorias. Quantidade: 1.196 itens de contratos. 

Recursos Utilizados – Empenhados: R$ 10.565.702,86. Liquidados: R$ 194.404,07. 
Restos a Pagar (liquidado) R$ 6.893.500,32. 

 
8.6. Mobiliário Escolar 
 

Parceria: FDE/SEE  e FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação o “Acordo de 
Cooperação Técnica".  
Aquisição: 413.678 itens de mobiliário e/ou equipamentos.  284.920 referem-se a conjuntos de carteiras. 

 
8.7. Mobiliário Escolar para Creches / Pré-Escolas 
 

Objetivo: Elaborar  as especificações técnicas de mobiliário e equipamentos para creches/ pré-escolas 
para processos públicos de aquisição. Focar  a segurança, robustez e durabilidade, pautando-se sempre 
nas normas técnicas do mobiliário.  
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Ações realizadas: - desenvolveu especificações para berços, cadeiras para alimentação, estantes, 
armários e escaninhos de madeira, conjuntos para salas de atividades e refeitório, e da nova linha de 
mesas aplicáveis às áreas administrativas. Os equipamentos tais como, lavadoras e secadoras de 
roupas, freezer, geladeira e forno de microondas, tiveram suas especificações orientadas para a 
economia de energia, exigindo sempre que possível produto com Etiqueta de Eficiência Energética do 
Programa Brasileiro de Etiquetagem – PROCEL. 

 
9. Gestão Institucional e Manutenção da Educação 
 
9.1. Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 
 

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: a)Manutenção – Escolas que oferecem Educação Básica e com APM: 5.170 escolas, 
4.515.309 alunos. Recursos repassados: R$ 46.476.871,299;  
b) Escolas SEM APM (recebimento via Secretaria da Educação): 93 escolas e 1.445 alunos. Recursos 
repassados: R$ 43.145,20. 
c) Educação integral – mais educação com APM: 395 escolas e 267.474 alunos. Recursos repassados: 
R$ 20.345.785,43. 
d) PDE – Plano de Desenvolvimento da Escola com APM: 411 escolas e 393.900 alunos. Recursos 
repassados: R$ 14.780.000,00. 

 
Recursos transferidos 
 

A. PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola – Escolas que oferecem Educação Básica e 
com APM 
 

Descrição do pagamento Valor pago R$ Descrição do pagamento Valor pago R$ 

Fundamental 21.955.073,40 50% Rural Ensino Médio 146.123,43 

Ensino Médio 15.404.695,80 50% Rural Pré-Escolar 312,00 

Pré-Escolar 3.524,60 50% Rural Creche 262,60 

Creche 5.361,20 50% Rural Fundamental 188.638,62 

Campo 24.000,00 50% Urbana Fundamental 8.311.879,64 

Acessibilidade 437.000,00  
46.476.871,29 Total Pago 

 
B. PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola – Escolas SEM APM (via Secretaria da 
Educação) 

 

Descrição do pagamento Valor pago R$ Descrição do pagamento Valor pago R$ 

Fundamental 29.847,00 50% Rural Fundamental 12.662,20 

Pré-Escolar 360,00 50% Rural Pré-Escolar 156,00 

Creche 120,00  
43.145,20 Total Pago 

 

C. PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola - Educação Integral – Mais Educação 
 

Sob a orientação da CENP/SEE as escolas encaminharam ao FNDE o Plano de Atendimento 
da Escola e receberam em 2011 dentro do PDDE – Educação Integral – Mais Educação os 
recursos abaixo: 

 

Descrição do pagamento Valor pago 

PDDE Educação Integral - Fundamental 20.345.785,43 

Total Pago 20.345.785,43 

 
D. PDE - Plano de Desenvolvimento da Escola 
 

Sob a orientação da CEI e da COGSP as escolas elaboraram o Plano de Desenvolvimento da 
Escola (PDE), encaminharam ao FNDE e receberam em 2011 dentro do PDE – Educação 
Básica os recursos abaixo: 
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Descrição do pagamento Valor pago 

PDE Educação Básica 14.780.000,00 

Total Pago 14.780.000,00 

 
 
9.2. Manutenção da Rede do Ensino Fundamental / Ensino Médio 
 

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.  

 

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. 

Nota: 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”, Doação de quaisquer 
Bens e Direitos, ITR – Imposto Territorial Rural e FPM – Fundo de Participação dos Municípios. 
 

                                                                                                           em R$ 

Ano 
FUNDEB Total 

(Estado e 
Municípios) 

Governo do Estado Per-Capita 

Contribuição Retorno Resultado 1ª / 4ª 5ª / 8ª e EE 

2009 18.866.568.485 12.926.761.102 10.633.817.685 -2.291.855.854 
2.027,37 U 
2.128,74 R 

2.230,11 U 
2.331,48 R 

2010  21.769.903.073 15.148.258.197 12.145.830.040 -3.002.428.157 
2.355,76 U 
2.709,12 R 

2.591,34 U  
2.826,91 R 

2011 24.511.316.999 16.690.575.362 13.369.048.590 -3.321.526.772 
2.660,69 U 
3.059,80 R 

2.926,76 U 
3.192,83 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 522 convênios de Municipalização do Ensino 
Básico. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Exercício 
Repasses aos Municípios 

Conveniados – R$ 
Reembolso de Folha de Pessoal 

do Estado Junto ao Município – R$ 

2009 40.322.362 236.601.557 

2010 116.184.288 262.015.746 

2011 34.892.890 272.995.059 

         

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 as 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 

2009 5.213.147 34 

2010 15.483.439 70 

2011 3.690.000* 15 
*valor 2011 estimado. 
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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/2010 foi entregue em 
30/05/2011. 

 
 

9.2.2. Manutenção do Ensino Fundamental / Ensino Médio 
 
Ações realizadas  

- Aquisição de suprimentos (material de higiene, limpeza, consumo, material escolar e escritório), através 
da Rede de Suprimentos; - Taxas e serviços de Utilidade Pública; - Contratação de Serviços de Limpeza 
em ambiente escolar para Unidades das Coordenadorias – COGSP e CEI; - Manutenção e conservação 
de prédios escolares; - Vigilância de imóveis; - Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Avaliação das 
Instalações; - Recursos financeiros disponibilizado às APMs para realização de manutenção preventiva. 

 

Recursos utilizados* 
Ensino Fundamental Ensino Médio 

Empenhado R$ 894.928.194 Empenhado R$ 158.431.427 
Liquidado R$ 893.767.858 Liquidado R$ 158.347.696 

* Posição de 20/01/2012. 

 
 
9.3. Gestão Estratégica e Política 
 

9.3.1. Capacitação Técnica do Pessoal Administrativo  
 

Objetivo: - melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos na rede pública do Estado de 

São Paulo; - ampliar e aperfeiçoar o conhecimento dos funcionários integrantes da estrutura 
organizacional da SE; - aplicar os conhecimentos específicos dos setores às rotinas do trabalho; - 
identificar a estrutura e a articulação das leis; - situar-se na organização a partir da compreensão de 
seu papel como agente de mudança e apresentar conceitos, métodos e técnicas que possibilitem ao 
profissional da educação analisar e exercitar suas competências para o desempenho eficaz e efetivo 
das funções pertinentes ao trabalho executado, independente do cargo ou função ocupado pelo 
profissional da educação. 

 

Ações realizadas  

-  Orientações Técnicas de Rotinas Administrativas: 9 destinadas aos funcionários da Seção de Pessoal 
das Diretorias de Ensino. Capacitação: 182 pessoas. - transmitir orientações, uniformizar procedimentos 
e implementar novas sistemáticas de rotinas para o auxilio/agilização do trabalho nas unidades 
escolares. Temas: Aposentadoria, Certidão para homologação - SPPREV, Regulamentação do Estágio 
Probatório, Bonificação por Resultados, Rotinas de Pagamento, Processo Seletivo Simplificado, 
Atribuição de Classes e Aulas 2012, Concessão de Vantagens e Concursos QAE e QM; 
 

- Encontros de Dirigentes Regionais de Ensino - Encontros de dirigentes regionais de ensino: 6. Os 
encontros envolveram os dirigentes regionais de ensino, coordenadores, diretores e membros das 
equipes dos órgãos centrais da pasta. Participantes: 117 por evento.  
- Cursos: Desenvolvimento Gerencial para qualificação de líderes e gestores para 29 Executivos 

Públicos, 91 Dirigentes Regionais e 91 Assistentes de Planejamento; Gestão de suprimento – Aquisição 
e Contratação para 336 Gestores de Contrato; Práticas de Contagem de Tempo de Contribuição para 
202 funcionários responsáveis por Aposentadoria. 

 

9.3.2. Programa mais Qualidade na Educação  
 

Concursos  
Objetivos: - minimizar a ocupação de cargos de magistério e apoio escolar por ocupantes de função-

atividade/funcionários admitidos. 
 

Concursos Públicos em Andamento 
- Supervisor de Ensino/2008: aprovação: 4.240 candidatos. Total: 24.603 inscritos (nomeação DOE: 
20/11/2010). Aguardando autorização para provimento de 122 cargos e conseqüente escolha de vagas; 
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- Professor Educação Básica II/2011 – Concurso Regional:  Aprovação: 52.839 candidatos. Total: 
261.562 inscritos. O certame foi homologado em 04/01/2011 e a nomeação da primeira etapa ocorreu 
em 08/01/2011. A segunda etapa aconteceu em junho/2011, com sessão de escolha de vagas e os 
candidatos classificados que escolheram vaga estão cursando a EFAP. Nomeação dos aprovados na 
terceira etapa – curso de formação; 

- Agente de Organização Escolar – AOE/2009: Nomeação em DOE de 09/11/2011 e 19/11/2011 de 
6.359 candidatos.  Escolheram vaga na terceira etapa do certame. Os candidatos aguardam 
procedimentos para realização de Perícia Médica e posterior posse no cargo; 

- Executivo Público 2011: homologação em DOE de 25/11/2011, com previsão de sessão de escolha 
de vagas.   Prover 245 cargos e publicação do ato de nomeação; 

- Oficial Administrativo 2011: homologação em DOE de 25/11/2011, com previsão de sessão de 
escolha de vagas. Prover 1.203 cargos e publicação do ato de nomeação; 

- Agente de Organização Escolar – AOE/2012:  autorização governamental para realização de 
concurso público, em DOE de 06/10/2011. 

 
Projetos em Execução 

 

Processos Seletivos para Preenchimento de Função-Atividade 
Objetivos: 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 – AOE e Agente de Serviços Escolares – ASE – foi obtido Autorização 

Governamental, DOE de 01/06/2011 para realização de Processos Seletivos nas Diretorias de Ensino 
que não contam com candidatos remanescentes dos Processos Seletivos realizados em 2010. 

 
B - Processo Seletivo Simplificado para docentes PEB I e PEB II  
 

Exigência da Lei Complementar nº 1.093/2009, para atribuição anual de classe/aulas a 
docentes Ocupantes de Função Atividade - OFA. 

 

Inscritos Prova 

166.501 30/10/2011 

 

9.3.3. Bônus por Resultado – BR 
 

Foi instituído por meio da Lei Complementar nº 1.078, de 18 de dezembro de 2008. 
 

Objetivos: - 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.  

 
Característica da  Bonificação: - constitui-se instrumento da política de remuneração e valorização do 
Magistério do Estado de São Paulo estendido aos Quadros da Secretaria da Educação. - concede-se 
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. – definem-se 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 aprendeu. Toda a equipe escolar é beneficiada. 

 
Servidor pode receber:  a)até 2,4 salários se houver 100% do cumprimento das metas.  b) 2,9 salários 
se as metas forem superadas. 
 

Ações realizadas 
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Bônus por Resultado - BR  - exercício de 2011 
Tipo Total Valor em R$ 

Quadro do Magistério – QM 156.774 307.773.530,34 

Quadro de Apoio Escolar / Secretaria da Educação 33.025 31.377.061,97 

Total 189.799 339.150.592,31 
 

“Valorização por Mérito” 
 

Sistema de Promoção dos Integrantes do Quadro do Magistério  
 

Definição: - Consiste no segundo instrumento de remuneração e valorização do magistério realizado em 

2011. Foi Instituído pelaLei Complementar nº 1097, de 27 de outubro de 2009 e regulamentado pelo 
Decreto nº 55.217, de 23 de dezembro de 2.009. 

 

Item Qtidade Item Qtidade 

Promovidos 36.285 Coordenador Pedagógico 1 

Professores Educação Básica 
                    Educação Básica II 

8.760 
26.618 

Professores II 7 

Diretores de Escola 664 Assistentes de Diretor de Escola 3 

Supervisores de Ensino 232 Reajuste 22,1% 

Total 72.570 servidores 
 

Os salários dos docentes promovidos estão sendo pagos com os novos valores – Faixa 1 para 
Faixa 3 (22,1%) – Tabela de Vencimentos da LC 1.143/2011. 
 

Com a publicação da LC 1.143/2011, que alterou a LC 1.097/2009, foram estipuladas 8 faixas 
de promoção vertical, 5 faixas já existentes e 3 novas faixas, reajustando em cada uma delas, 
o salário-base em 10,5% para todos que atingirem determinadas metas de avaliação, algumas 
das quais ainda em estudo pelas equipes técnicas da Pasta. Deixa de existir o limite de até 
20% do contingente de profissionais de cada faixa de cada classe deixou de existir. Esses 
dispositivos vigorarão apenas em 2012. 
 

Evolução Funcional (SPPEF) 
 

Evolução Funcional pela via não acadêmica dos integrantes do Quadro do Magistério propicia 
um aumento salarial com maior rapidez e permite ao interessado tomar ciência de que o seu 
esforço no desempenho de suas funções está sendo reconhecido. Beneficiados:  17.432 
integrantes do QM. (Resolução SE-62 de 18/08/2010). 
 

Evolução Funcional pela via Acadêmica  Beneficiados: 2.000 docentes. (Decreto nº 45.348/00). 
 

Política Salarial - Valorizando os recursos humanos 
 

LC nº 1.143/2011 – a partir de 1º/6/2011 - extinção da Gratificação Geral e Reajuste salarial. 

Categoria Reajuste Categoria Reajuste 

Professor 13,8% Diretor de Escola 23,0% 

Dirigentes Regionais de Ensino 35,0% Supervisores de Ensino 28,8% 
 

Adicional de Local de Exercício – ALE  foi fixado em R$ 450,00 (40 hs), acréscimo de mais 3 faixas de 
promoção vertical (até 8) e mais 3 níveis horizontais (até VIII). Revogação do limite de promovidos em 
(20%). 
 

LC nº 1.144/2011 – a partir de 1º/6/2011 – extinção da Gratificação Geral e Reajuste salarial. 

Categoria Reajuste Categoria Reajuste 

Agentes de Serviços Escolares 5,87% Secretários de Escola 12,0% 

Agentes de Organização Escolar 22,2% Assistentes de Administração escolar 60,93% 

 
ALE foi fixado em R$ 150,00 (40 hs). Acréscimo de 3 níveis horizontais (até VIII), implantação do 
Sistema de Progressão – avaliação de desempenho e implantação do Sistema de Promoção (vertical). 
 

Gerente de Organização Escolar – GOE - valoriza o funcionário que se encontra à frente do grupo que 
trabalha na secretaria da escola. - desafoga o núcleo de direção da unidade dos assuntos de ordem 
administrativa e dos registros da vida escolar.  Gratificação: R$ 843,91. 
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LC nº 1.158/2011 – a partir de 1º/7/2011 - aumento salarial de 7% aos servidores do QSE, implantação 
do PDI - Plano de Desenvolvimento Individual, com valores proporcionais aos respectivos vencimentos. 
Em 2011, cada servidor recebeu  mensalmente 50% do valor total do PDI.  
 

Em 1/7/2012 poderá concorrer a 100%, dependendo da avaliação de desempenho. Será 
regulamentada. 

 

 

9.4. Projeto Escola de Gestão 
 

Objetivos: 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.  

Programa Eficiência Energética – 1)CPFL Energia e AES Eletropaulo. Captação:  R$ 54 milhões de 2007 
até 2011.  Investimento:  modernização da estrutura energética de 2.343 escolas. Em 2011 foram 

utilizados R$ 407 mil na conclusão de 27 escolas do primeiro convênio com a CPFL, que envolveu a 
eficientização de 1.331 escolas localizadas nas áreas de concessão de duas das empresas, a 
Companhia Paulista de Força e Luz e a Companhia Piratininga de Força e Luz.  Beneficiados:  1.037.236 
alunos. Economia:  17.726 MW hora/ano. Valor:  R$ 5,0 milhões/ano. Equivalente ao consumo mensal 

de 354.500 habitantes, ou seja, o consumo de um mês do município de Piracicaba. 
 

2)Em andamento - segundo convênio com as sete empresas do Grupo CPFL. Beneficiados:  372 
escolas, 226.649 alunos e 52 escolas.  Valor:  R$ 783.999. 
 

3)Conclusão:  quinto convênio firmado com a AES ELETROPAULO em 2010, foram eficientizadas 668 
escolas da rede estadual de ensino e duas sedes, localizadas em sua área de concessão. Beneficiados:  
790.380 alunos. Economia anual: 20.313 MW hora/ano. Valor:  R$ 6,0 milhões/ano. Equivalente ao 
consumo mensal de 361.000 habitantes, ou seja, o consumo de um mês do município de Mogi das 
Cruzes. 
 

4) AES ELETROPAULO  - sexto convênio em 2011. Beneficiados: 250 escolas. 19 concluídas em 2011 
Valor:  R$ 760 mil. 
 

5)Descarte: 440.000 lâmpadas fluorescentes tubulares e de bulbo que foram recolhidas e processadas 
por empresa especializada contratada pela FDE.  Valor:  R$ 2,8 milhões. 

Programa de Uso Racional da Água -  Investimento:  R$ 11 milhões na modernização da infraestrutura 
hidráulica de 386 escolas visando à redução do consumo de água.  Beneficiados:  397.365 alunos.  
 

Resultado: redução anual no consumo d’água nas 386 escolas de 549 mil m3, equivalentes ao 
consumo mensal de 12.250 habitantes. Economia anual: R$ 11,3 milhões.  Investimento: R$ 10,9 
milhões.  

 
PURA+Tele-Medição - fase de formalização do segundo contrato com SABESP. Valor:  R$ 12,2 milhões. 
Implantação: 240 novas escolas.  Beneficiados:   248.727 alunos. Instalação de tele-medição:  38 
escolas.  A continuidade dos serviços de tele-medição nas 386 escolas do primeiro contrato foi 
formalizada, todas localizadas na área da RMSP. 

Renegociação de Contratos de Média Tensão -  271 contratos das escolas. Objetivo: adequação de 
tarifas e padrões de consumo. Renegociados: 121 contratos.  61 contratos estão nas concessionárias 
para a assinatura. 
 

9.5. Convênios 
 

Projeto Catavento Cultural e Educacional - disponibiliza aos alunos da rede pública do Estado 
espaço educativo, para visitação e proporciona às crianças e jovens, experiências que 
fundamentam a cultura escolar. Repasse:  R$ 9,8 milhões. Vigência prevista até 31/12/2012. 
 
 
10. Fortalecimento da Gestão com Tecnologia, Informação e Inovação 
 

Programa Governo Eletrônico – Finalidade: aperfeiçoar os serviços prestados pelo Estado 
através da provisão de infraestrutura tecnológica para estabelecer canais de comunicação com 
a população do Estado e com as comunidades escolares. 
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10.1. Integração à Rede INTRAGOV – Infra-Estrutura 
 

Objetivo: - implantar e manter um conjunto de elementos de bens e serviços tecnológicos na Rede 
Estadual de Ensino. 
Atuação: - manutenção da infraestrutura (elétrica, lógica e telefonia) das unidades da Rede Estadual de 

Ensino; - conexão à rede Intragov; - sistemas e equipamentos de segurança contra ameaças de ataques 
virtuais; - serviços de monitoramento; - custeio das conexões de todas as unidades da CEI e COGSP; - 
manutenção, evolução e desenvolvimentos dos sistemas Prodesp da SEE e; - implantação projeto VOIP 
nos Órgãos Centrais e Diretorias de Ensino. 

Ações realizadas: - aumento (duplicado e quadruplicado) da velocidade da internet das escolas. – gestão 
do contrato de monitoramento nas escolas e  sedes de Diretoria de Ensino localizadas na capital e 
Grande São Paulo. - deu continuidade nas ações do ano anterior.  

Resultados alcançados: - provimento de conexão Intragov para 5.320 unidades da SEE. – manutenção, 
monitoração e licenças antivírus de equipamentos de segurança para as unidades conectadas. – 
aumento de velocidade realizada em 1.272 escolas. – gestão do projeto de videomonitoramento em 941 
escolas e sedes de diretorias de ensino da capital e Grande São Paulo. 

Beneficiários: Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino: 5.056. Prédios Centrais: 17. Diretorias 
de Ensino: 91. Núcleos Regionais de Tecnologia e Oficinas Pedagógicas: 48. 

Recursos utilizados: Empenhado: R$ 54.106.571,00. Liquidado: R$ 19.308.475,56. Recursos Liquidados 

de restos a pagar: R$ 21.042.222,80. 
 
 

11. Comunicação e Acesso às Informações Educacionais e Processamento de Dados e 
Publicações 
 

11.1. Sistema de Cadastro de Alunos 
 

Definição: Instrumento de coleta de informações estratégicas e gerenciais que mantém o registro 
individualizado dos alunos da Educação Básica. Identifica as matrículas por nome do aluno, data de 
nascimento, filiação, endereço e documentação civil, nível de ensino e a classe que freqüenta a cada 
ano letivo.  

Ações Realizadas: 1) Matrícula antecipada e chamada escolar do ensino fundamental – Participantes: 
645 municípios paulistas. Inscrições: 478 mil inscrições nas fases I, II, III e IV. Efetivadas mais de 381 mil 
matrículas em escolas públicas estaduais e municipais até 20/12/2011. 

2) Matrícula Antecipada do Ensino Médio: - Até 20 de dezembro de 2011, o sistema contabilizou mais de 
519 mil alunos inscritos nas Fases VI e VII e cerca de 460 mil alunos tinham efetivado a matrícula para 
ingresso no ensino médio, portanto 88,4%. 

3) 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 disponibilizada na 
intranet. 
 

11.2. Sistema de Avaliação e Freqüência - Ferramenta que permite às escolas da rede 
estadual o registro informatizado de notas e freqüências dos alunos 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 gerando o 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 boletins escolares bimestrais para aproximadamente 4,4 milhões de 
alunos. – Procedimento da 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. Censo Escolar - abrange capacitação, coleta de dados individualizados, 
acompanhamento da digitação, processamento e consistência das informações. O Centro de 
Informações Educacionais é o órgão responsável pelo processo de gerenciamento do Censo 
Escolar. 
 
Ações realizadas: - Migração dos dados de 10,4 milhões de alunos das 27.754 escolas da base de 
dados dos sistemas da SEE - Cadastros de Escolas e Alunos no sistema do INEP.  O Município da 
Capital e de Guarulhos procedem à migração dos dados das escolas municipais, de forma independente. 
 

Benefício: -  Estado de SP apresenta menores índices de divergência de dados no país.  
- Dados do Censo Escolar são utilizados em vários programas do Ministério da Educação, como: 

http://www.educacao.sp.gov.br/
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Programa do Livro Didático, Programa Nacional de Alimentação Escolar, distribuição dos recursos do 
FUNDEB para Estado e Municípios. 
 
 

11.4. Central de Atendimento - canal direto de comunicação e acesso às informações 
educacionais para a população em geral e aos diferentes órgãos e instâncias da administração. 
Consultas: 3.857.311.   
 

Ações realizadas: - Serviço ativo da linha direta com a Educação – 0800 7700012 e mais catorze ramais 
de telefone. Atendimento: 551.965 ligações telefônicas. 

- Correspondência eletrônica (e-mail) – encaminhada por usuário externo no endereço eletrônico 
infoeducacao@educacao.sp.gov.br , em 2011 alcançou 124.468 contatos e mais 43.839 solicitações de 
usuários internos, escolas e Diretorias, recebidas no endereço gdae@see.sp.gov.br;   
- Atendimento Pessoal – 22.255 usuários, pessoalmente no setor. 

- 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. Acessos: 
537.409. 

- 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 2011 
dos atos legais correlatos (Leis, Decretos, Pareceres e Indicações). Acessos:  2.539.970 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. 

 
 

12. Ouvidoria 
 

Objetivo: - dar maior agilidade às demandas formuladas, servindo de instrumento facilitador para 
melhorar a eficiência dos serviços prestados pela Administração. - melhorar a qualidade no atendimento 
à população.  
Ações realizadas: - Atendimentos 3.857 registrados. Atendimentos de natureza diversa: 35.017  para os 
quais não foi necessária a abertura de protocolo. 
 
 

13. Centro de Referência em Educação “Mário Covas” – CRE 
 

Objetivos: - Reúne, sistematiza e disponibiliza informações educacionais, de forma virtual e presencial. - 
Organiza exposições, promove visitas monitoradas e orienta as escolas para a preservação da memória 
e do patrimônio histórico.  

Atuação: - Desenvolve ações direcionadas à implantação e revitalização dos ambientes de leitura, 
visando assegurar à comunidade escolar da rede estadual, o acesso à informação e aos bens culturais, 
condição básica para a formação de leitores e melhoria dos resultados da aprendizagem. 
 

- Site do CRE Mario Covas divulga, em meios digitais e na Web, material de apoio e orientações que 
estimulam a pesquisa, incentivam a produção, o aprofundamento de conhecimentos e o desenvolvimento 

de projetos e práticas pedagógicas inovadoras. 
 

Ações Realizadas - Acompanhamento das ações de implantação de Salas de Leitura em escolas da rede 
estadual de ensino. 
- Programa Salas de Leitura: 899 escolas foram contempladas; 
- Elaboração de Manuais (03) de Orientação para Organização do Acervo, dos Serviços, da Estrutura e 
do Funcionamento das Salas de Leitura; 
- Produção de conteúdo e realização de videoconferência gravada sobre “Organização do Espaço Físico 
da Sala de Leitura; 
- Disponibilização de informações, material de apoio e orientações no Site do CRE Mario Covas 
(www.crmariocovas.sp.gov.br), para atualização de gestores e professores das Salas de Leitura.  
- Atuação e acompanhamento junto aos órgãos e setores responsáveis da SEE dos aspectos estruturais 
necessários à implantação das Salas de Leitura. - Atualização dos acervos/Salas de Leitura, realizado 
pelo Programa de Livros que vem incorporando assinaturas de jornais (Estado e Local), revistas de 
atualidade, especializadas e de lazer. 
- Planejamento 2011/2012 - Inclusão das Escolas Prioritárias (800) no Programa Sala de Leitura;                                     
- Implantação do Sistema InfoPrisma  que permite a Rede realizar  pesquisa por Autor, Título e Assunto 
aos itens do acervo. Cadastrados: 23.433 itens. 

mailto:infoeducacao@educacao.sp.gov.br
mailto:gdae@see.sp.gov.br
http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/
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13.1. Programas Especiais, Prêmios e Concursos Educacionais - Estruturação de ações para 
desenvolvimento dos Programas: 
 

- “Momento Itália/Brasil/2012” – Parceria: Consulado Italiano. Realização: Concursos de Desenho e 

Construção Cênica (Commédia Dell’Art), videoconferências, vídeos temáticos, exposição e festival 
cultural. 
- Copa 2014 – Parceria: MEC e BID.  Ações previstas: Gincana Cultural, Arte Pública/Intervenção 
Urbana, Implantação do Jornal e Rádio Escolar. Concursos: Mascote do Programa, Desenho, Boneco 
Articulado e Arte Grafite. 
- EmpíriKa 2012 – Parceria: Unicamp. Ações previstas: visitas mediadas de alunos, professores e 

PCOPS ao Pavilhão de Exposições (Centro Cultural de Inclusão e Integração Social da UNICAMP); 
montagem de estande da SEE no Pavilhão de Exposições e participação dos educadores e alunos no 
Ambiente Virtual Polis Empirika. 
- Concurso de Desenho Toyama/2011;  - IV Jornada de Matemática/2011; - IV Concurso Redação 
Senado Federal /2011. 
 

13.2. Gestão do cadastro de materiais do Sistema Siafísico (Secretaria da Fazenda) - atender 
os órgãos da Administração Direta, Indireta, Fundações e Autarquias do Governo do Estado de 
São Paulo, visando a qualidade das compras governamentais - livros, mapas e outras 
publicações; equipamentos, máquinas e artigos para acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência e mobilidade reduzida. Realização: liberação de aproximadamente 7.000 itens no 
CADMAT/Siafísico.  
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Secretaria da Saúde 
 
 

 
 

Demonstrativo de Despesas 
 
                                                                                                                                                                     R$ mil 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 11.585.199,2 12.589.892,2 8,7%

Pessoal 2.597.775,2 2.585.320,9 -0,5%

   funcionários ativos 2.203.027,0 2.145.729,0 -2,6%

   inativos e pens ionistas 3.233,5 3.106,3 -3,9%

   obrigação patronal/insuf financeira 391.514,7 436.485,6 11,5%

Custeio 8.428.266,7 9.530.345,8 13,1%

Invest imentos 558.858,2 473.861,2 -15,2%

Serviço da Dívida 299,0 364,4 21,9%

2- Entidades Vinculadas 1.477.330,1 1.602.623,9 8,5%

Sucen 76.283,4 64.076,3 -16,0%

   pessoal  * 45.632,5 51.730,0 13,4%

   cus teio 11.332,6 12.222,5 7,9%

   investimento 62,3 123,8 98,7%

  sentenças judiciais 19.256,1 - -

HC de Ribeirão Preto 304.381,9 334.247,8 9,8%

   pessoal  * 197.951,8 214.909,0 8,6%

   cus teio 101.352,2 108.411,8 7,0%

   investimento 4.327,6 10.729,8 147,9%

   serviço da dívida 164,7 197,1 19,7%

  sentenças judiciais 585,6 - -

Hospital das Clínicas (1) 862.305,5 951.929,2 10,4%

   pessoal * 441.052,6 514.487,9 16,7%

   cus teio 389.002,2 408.031,8 4,9%

   investimento 17.872,0 29.081,0 62,7%

   serviço da dívida 300,4 328,5 9,4%

   sentenças judiciais 14.078,3 - -

HC de Botucatu (2) - 6.541,6 -

   pessoal * - 304,8 -

   cus teio - 6.236,8 -

-
Furp 164.578,0 173.101,2 5,2%

   pessoal 52.436,2 57.881,5 10,4%

   cus teio 103.363,2 102.358,7 -1,0%

   investimento 6.885,8 11.965,2 73,8%

   sentenças judiciais 1.892,7 895,8 -52,7%

Fundação Oncocentro 8.450,3 8.531,6 1,0%

   pessoal 5.743,1 6.448,2 12,3%

   cus teio 2.460,9 2.083,4 -15,3%

   investimento 224,3 - -

   sentenças judiciais 22,0 - -
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  R$ mil 

 
* inclui obrigação patronal e insuficiência financeira 
(1) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP foi transformado em autarquia de regime especial pela Lei 
Complementar nº 1.160 de 09/12/2011. 
(2) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB tornou entidade autárquica através da Lei 
Complementar nº 1.124 de 1º/07/2010 e regulamentada pelo Decreto nº 56.699 de 31/01/2011. Ficou vinculada a 
Secretaria da Saúde pelo Decreto 56.635/11 de 1º/01/2011. 

 
 

Número de Funcionários 
 

 
 

I - Atividades 
 

1. Papel da Secretaria de Estado da Saúde na gestão do Sistema Único de Saúde – 
SUS/SP 
 

No atual desenho do SUS/SP, resultado das diretrizes nacionais do sistema, a Secretaria de 
Estado da Saúde – SES tem a responsabilidade geral de formulação e coordenação da política 
do SUS no Estado.  

2010 2011 11/10

Secretaria 62.799                        62.908                        0,2%

   Ativos 62.799                        62.908                        0,2%

Sucen 1.819                          1.763                          -3,1%

   Ativos 1.187                          1.166                          -1,8%

   Inativos e pensionistas 632                             597 -5,5%

HC de Ribeirão Preto 5.042                          5.072                          0,6%

   Ativos 4.512                          4.543 0,7%

   Inativos e pensionistas 530                             529 -0,2%

Hospital das Clínicas 14.648                        13.537                        -7,6%

   Ativos 12.257                        12.296                        0,3%

   Inativos e pensionistas 2.391                          1.241                          -48,1%

HC de Botucatu - 25 -

   Ativos - 25 -

Furp 1.151                          1.198                          4,1%

   Ativos 1.151                          1.198                          4,1%

Fundação Oncocentro 105                             100                             -4,8%

   Ativos 105                             100 -4,8%

Fundação Hemocentro 584                             546 -6,5%

   Ativos 584                             546 -6,5%

Total da Pasta 86.148 85.124 -1,2%

2010 2011 variação

11/10

Fundação Hemocentro 61.330,9 64.196,2 4,7%

   pessoal 37.624,6 40.211,8 6,9%

   cus teio 23.420,7 23.496,2 0,3%

   investimento 262,2 487,3 85,8%

   sentenças judiciais 23,5 0,8 -96,5%

Total da Despesa (1+2) 13.062.529,3 14.192.516,1 8,7%
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As funções da SES podem ser resumidas em 5 dimensões: 
 

1. Manter a rede assistencial própria do Governo do Estado – trata-se dos  serviços próprios estaduais 

de saúde, hospitalares ou ambulatoriais da administração direta, indireta (fundações e autarquias) e de 
Organizações Sociais de Saúde - OSS, que são referência regional, especializada ou de alta 
complexidade do sistema. A rede inclui os hospitais universitários: 
 

Hospitais de Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo e da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - USP, Faculdade de Medicina da Universidade de 
Campinas – UNICAMP e Faculdade de Medicina da Universidade Paulista – UNESP,  Instituto do 
Coração – INCOR/USP e Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. 

 

 
2. Gerir, planejar e regular a rede assistencial vinculada ao SUS - trata-se dos  serviços de assistência 
médica de maior complexidade vinculados ao SUS, de caráter estadual ou regional, que permanecem 
sob gestão da SES: 
 

Rede de Santas Casas e hospitais filantrópicos, Hospitais de Ensino e serviços especializados de 
oncologia, nefrologia, hemorrede, entre outros. 

 

3. Manter os órgãos estaduais de apoio às ações da Secretaria de Saúde – trata-se dos institutos e 
fundações com funções específicas na saúde estadual: 
 

Fundação para o Remédio Popular (FURP), Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, 
Fundação Oncocentro (FOSP), Instituto Emílio Ribas, Centro de Referência e Treinamento de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST/AIDS e Institutos de pesquisa: 
 

Instituto Butantan, Adolfo Lutz, Instituto de Saúde, Instituto Pasteur e Instituto Lauro de Souza 
Lima. 

 

 

4. Realizar, coordenar e planejar as ações de saúde coletiva no Estado - estabelecer as normas 
estaduais e realizar ações de vigilância epidemiológica e sanitária, de combate aos vetores e outras 
ações de interesse para a saúde coletiva, por meio de seus órgãos centrais e regionais, como:  
 

Centro de Vigilância Epidemiológica – CVE, Centro de Vigilância Sanitária – CVS, Centro de 
Distribuição e Logística e a Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN. 

 

5. Desenvolver ações de supervisão, capacitação, acompanhamento, avaliação e apoio aos sistemas 
de saúde municipais -  por meio de seus órgãos centrais e regionais (17 Departamentos Regionais de 
Saúde – DRS) a SES participa dos colegiados regionais de saúde (em conjunto com os representantes 
municipais) e presta auxílio aos sistemas municipais de saúde e formula estratégias de 
aperfeiçoamento do sistema. 

 
Dimensão Geral do SUS/SP e da Rede Estadual de Saúde 
 

O SUS no Estado de São Paulo possui: 
 

578 hospitais, cerca de 60 mil leitos. Realização: 2,3 milhões de internações/ano. 
 

A rede hospitalar própria da Secretaria de Estado da Saúde dispõe:  
 

87 hospitais e mais de 18 mil leitos (Administração Direta, Administração Indireta – autarquias e 
fundações e os contratualizados pelas Organizações Sociais de Saúde). Realização em 2011:  788,9 
mil internações (representando 33,4% do total de internações do SUS) e 300 mil cirurgias que 
representam 38% das cirurgias no SUS/SP. 

Ambulatórios de Especialidade Médica – AMEs e Centro de Referência de Idoso – CRI  cuidam da 
reabilitação, tuberculose e saúde mental.  Total: 81 unidades. 

 

Os procedimentos ambulatoriais produzidos pelos serviços estaduais próprios são da ordem de 
358,4 milhões e representam 37,2% da produção total do SUS/SP. Inclui a dispensação de 
medicamentos de alto custo e os procedimentos de diagnósticos de maior complexidade. A 
gestão da atenção básica de saúde (unidades básicas de saúde ambulatoriais) está sob gestão 
municipal. 
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2. Ações de Planejamento e Aperfeiçoamento da Gestão Estadual  do SUS 
 
O ano de 2011 foi marcado por mudanças na Secretaria, com a introdução de uma nova 
dinâmica de trabalho de reorganização das atribuições das unidades organizacionais e na 
responsabilidade de elaborar o Plano Estadual de Saúde de 2012–2015, cujos resultados 
nortearão as ações a serem realizadas pela Pasta para o referido quadriênio. 
 
Elaboração do Plano Estadual de Saúde  
 
O Plano Estadual de Saúde para o quadriênio 2012 – 2015 é elaborado em consonância com o 
Plano Plurianual – PPA 2012 – 2015 e diretrizes nacionais de saúde.  O novo Plano é 
composto por:  
 

Aperfeiçoamento e Qualificação do Acesso aos Serviços e Ações de Saúde, Fortalecimento do Gestor 
Estadual na Coordenação do SUS SP, Gestão da Educação e do Trabalho no SUS, Coordenação das 
Ações de Controle de Riscos, Doenças e Agravos Prioritários, Desenvolvimento de Serviços e Ações 
para Segmentos da População mais Vulneráveis, com Necessidades Específicas e Riscos a Saúde 
Prioritários, Fortalecimento da Participação da Comunidade e do Controle Social na Gestão do SUS, 
Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. 

 

O Plano é apresentado e discutido com o Conselho Estadual de Saúde e após sua aprovação 
é divulgado para todos os integrantes da rede do SUS/SP. 

 

Constituição de Redes Regionalizadas de Atenção à Saúde – RRAS 
 

Em 2011 iniciou-se o processo de planejamento para constituição das RRAS. 
 

Participantes: representantes da Secretaria de Estado da Saúde – SES, Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde – COSEMS SP e  município de cada região. Realização: - oficinas regionais nos 
meses de junho e julho de 2011. – elaboração do documento denominado Termo de Referência que 
contém as premissas e critérios para o desenho e discussão das RRAS. Resultado: - definição de 17 
RRAS no Estado.  - aprovação na Comissão Intergestores Bipartite da priorização das redes temáticas 
Rede Cegonha/Materno Infantil, e Rede de Urgência e Emergência. - criação do Grupo Bipartite 
Condutor, determinado pela Portaria Ministerial, para a organização da Rede Cegonha no Estado de 
São Paulo.  

Objetivo: garantir - a assistência contínua a uma população definida – no lugar, tempo, qualidade e 
custo certo, e com responsabilização pelos resultados sanitários. As RRAS são estruturadas por meio 
da organização de pontos de atenção à saúde com integração entre a Atenção Primária de Saúde 
(APS) e os demais níveis do sistema. 
- ampliar o acesso e melhoria da organização e a qualidade da Assistência de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.  

 
Planejamento estratégico e Implantação do Modelo de Excelência de Gestão na SES 
 

Iniciaram em 2011 os seguintes processos:  
 

- Estruturação da administração gerencial, desenvolvido a partir dos conceitos do Modelo de Excelência 
de Gestão preconizado pela Fundação Nacional de Qualidade para a SES e Coordenadorias. 
 - Diagnóstico situacional de 46 hospitais da rede própria estadual para execução de auto-avaliação. 
Parceria: Programa Compromisso com a Qualidade Hospitalar – CQH.  

 
Através deste processo ocorrerá a definição do plano estratégico, dos princípios 
organizacionais (valores, visão e missão) e diretrizes amplas da SES e as específicas para as 
coordenadorias com foco em resultados, minimização de fragilidades, definição de indicadores 
e metas bem como a elaboração de planos de ação para a consecução das metas. 
 

Política Estadual de Humanização 
 

A Política de Humanização emerge da experimentação e avaliação da política pública de 
saúde.   A humanização é vista como política pública que atravessa/transversaliza as 
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diferentes ações e instâncias gestoras do SUS. Durante o ano de 2011, as principais 
estratégias e ações da SES foram: 
 

 Constituição do Núcleo Técnico de Humanização (NTH) reúne profissionais responsáveis pela 
Humanização de diferentes setores da SES. Objetivo: articular os diferentes programas e ações em 
andamento.  

 Elaboração e proposição da Política Estadual de Humanização para São Paulo a partir de dois 
eixos complementares: 1) às unidades da SES (OSS e Administração Direta, sendo Hospitais, AMEs e 
DRS). 2)ao Estado e Municípios tendo sido estabelecido grupo de trabalho bipartite (por Deliberação da 
Comissão Intergestores Bipartite – CIB). Objetivo:  alinhar a proposta,  integrar as ações e programas 
de caráter humanizador e  potencializar os resultados já alcançados.  

 Realização de reunião com diretores dos Hospitais escolhidos para trabalho durante o ano de 
2012 e de três oficinas para discussão da proposta da Política Estadual de Humanização. 

 Realização de oito oficinas com os representantes dos Centros de Desenvolvimento e 
Qualificação – CDQs dos dezessete DRS. Objetivo: fortalecer a Humanização e impulsionar a 

realização de Planos Regionais de Humanização. 

 Elaboração de parâmetros mínimos para Humanização da Assistência ao Parto e iniciado a 
construção de parâmetros para Humanização da Assistência ao Idoso e Saúde Mental. 

 Estabelecimento de um grupo de trabalho incluindo Ministério da Saúde, área de Engenharia 
da SES e Núcleo Técnico de Humanização.  Objetivo: elaborar  parâmetros de ambiência em hospitais 
e demais unidades de Saúde. 

 Início do processo de avaliação e reformulação da pesquisa de satisfação do usuário do 
SUS/SP. 

 

Informação e Informatização 
 

 “Registro Eletrônico de Saúde” para a população do Estado de São Paulo usuária do 
SUS - A implantação do registro eletrônico trará benefícios no aumento da eficiência na 
prestação de serviços de saúde, rapidez de informações e economia por reduzir desperdícios 
com duplicação de registros e procedimentos. Em 2011 desenvolveu o módulo para 
consolidação de dados dos laboratórios dos hospitais estaduais sob administração direta. 
Pretende-se a criação de portal para visualização de resultados dos exames. 
 

Objetivo: aumentar a  eficiência na prestação de serviços de saúde, rapidez de informações e economia 
por reduzir desperdícios com duplicação de registros e procedimentos. Realização em 2011: 

desenvolvimento de módulo para consolidação de dados dos laboratórios dos hospitais estaduais sob 
administração direta. Meta: criar portal para visualização de resultados dos exames. Recursos: R$ 2,5 
milhões. 

 

Publicação da “Matriz de Indicadores de Saúde” - composta por 53 indicadores. Abrangem 
informações demográficas, socioeconômicas, de condições de vida e saúde, da rede de 
serviços de saúde e financiamento nas 64 regiões de saúde do estado. 
 
3. Ações de apoio aos parceiros no SUS 

 

A manutenção e a ampliação do acesso e do atendimento de qualidade de saúde da 
população do Estado são asseguradas pelo apoio financeiro dado pelo Governo do Estado 
às entidades filantrópicas e municípios, que são os parceiros da SES no SUS. 
 

Repasse em 2011: R$ 723,4 milhões sendo,  

- Entidades Filantrópicas (inclui Pró Santas Casas e convênios) R$ 573,4 milhões 

- Municípios (inclui programas de auxílio à atenção básica em saúde e 
assistência farmacêutica básica) 

R$ 150,0 milhões 

 

 
Pró Santas Casas 
 

Dentre os programas de apoio às Santas Casas, destaca-se o Pró Santa Casa, iniciado em 
2007. Em 2011 foi dada continuidade ao projeto de auxílio financeiro às instituições 
filantrópicas indicadas pelo Colegiado Regional de Saúde – CGR.  

 

Objetivo: visa programas de auxílio à atenção básica em saúde e assistência farmacêutica básica. 
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Realização: - acompanhou o repasse financeiro do Estado e contrapartidas municipais.  - analisou 
metas pactuadas por instituição. – auxiliou instituições, sendo:  
 

Hospitais de Referência Regional 117 

Hospitais de Referência Nacional 7 

 124 

 Repasse: R$ 250 milhões. 
 

 

4. Programas Estratégicos da SES 
 

Programa Estadual de Políticas de Álcool e Drogas  
 

Programa prioritário de Saúde Pública na gestão 2011-2014 consiste na elaboração de 
conjunto de ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação para os 
problemas oriundos da dependência de álcool e drogas. O programa é realizado  com a 
integração de esforços de órgãos do Governo e da Sociedade Civil, apoio técnico e científico 
de universidades do estado de São Paulo. 
 
Em 2011 foi constituído Conselho Gestor, Conselho Técnico e Comitê Executivo e iniciou-se a 
fase de planejamento e elaboração do projeto. 
 

Objetivo: - mudar o comportamento da sociedade com relação ao consumo de álcool. - cumprir os 
termos da Lei Estadual 14.592/11 que pune os estabelecimentos com venda e consumo de álcool aos 
menores. 
Em elaboração: - projetos de investimentos em estrutura assistencial para revitalização da Rede de 

Saúde Mental. - ampliação e integração das unidades existentes. - implantação de sistemas de 
tratamento. - reabilitação integrada ao sistema de reinserção social e sistema informal de auto-ajuda.  
Parceria: Secretaria de Educação. 
Realização: - implantação do Programa de Promoção e Prevenção de Álcool e Crack em 28 Escolas 

Estaduais. - campanha de educação e proibição de venda e consumo de álcool para menores de idade. 
- após publicação de Lei estadual que proíbe a venda e consumo de álcool para menores obteve: 
 

Inspeção de vigilância sanitária: 59,9mil. Aplicação de multas: 431 
 

 - concessão de Incentivos financeiros para implantação de 33 Residências Terapêuticas e 7 Centros 
de Atenção Psicossocial. Valor: R$ 500 mil.  

 

Fortalecimento das Ações de Atenção Básica 
 

A execução de ações e a gestão da atenção básica são responsabilidades dos municípios, 
cabendo à Secretaria Estadual o apoio técnico e financeiro, o monitoramento e a avaliação, 
com vistas à melhoria de qualidade e resolubilidade do nível de atenção à saúde. Entre as 
ações de 2011 destacaram: 
 

- Confecção da Agenda do Gestor Municipal que foram distribuídas a todos os gestores municipais, 
com seleção de temas e textos específicos para informação e suporte nas ações de vigilância à saúde. 
 
- Valorização da Atenção Primária de Saúde – APS é a principal porta de entrada, o primeiro contato 
dos usuários com os serviços de saúde e fundamental para a viabilização das RRAS – Redes 
Regionalizadas de Atenção à Saúde.  A SES mantém transferências regulares de recursos financeiros 
para custeio a 402 municípios, através do Programa “QUALIS MAIS”, com critérios definidos e 
pactuados pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB e privilegia os municípios de menor porte 
populacional. Valores utilizados - R$ 37 milhões em 2011. 

 
- Manutenção do Programa de Articuladores da Atenção Básica são profissionais da SES/SP 
selecionados por critérios técnicos para o desenvolvimento de ações de apoio em Atenção Básica. 
Esses profissionais buscam auxiliar o gestor municipal na identificação de problemas e na formulação 
de estratégias.  Valor: R$ 5,4 milhões no ano para 90 articuladores. 
 
- Projeto Pontal do Paranapanema - o Programa Saúde da Família tem como um dos principais 
obstáculos a fixação de profissionais nas equipes, principalmente de médicos, cumprindo a carga 
horária de 40 horas semanais. A SES/SP elaborou e iniciou projeto para possibilitar uma contratação 
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mais regionalizada e/ou centralizada de recursos humanos de forma a propiciar salários vinculados às 
metas de resultados.  Investimento anual: R$ 2,6 milhões para 03 municípios. 

 
- Elaboração de módulos de capacitação para as equipes básicas dos municípios. Parceria: Projeto 
Telesaúde coordenado pelo Hospital das Clínicas da FMUSP.  
 
- Participação em Grupo de Trabalho para elaborar proposta de organização de assistência básica à 
população prisional.  – Parceria: Secretaria de Administração Penitenciária e Casa Civil. 
 
- Compilação e análise dos dados estatísticos dos municípios que aderiram ao QUALI AB, dos 
questionários de auto-avaliação das unidades, respondidos pelas equipes de trabalho das UBS – 
Unidade Básica de Saúde. - Elaboração e organização do Seminário de Avaliação da Atenção Básica 
do Estado de São Paulo, para apresentação dos sistemas de avaliação e monitoramento do Estado 
(QUALI AB e Sistema de Monitoramento).    

  
Programa de Saúde Bucal 
 

Programa “Sorria São Paulo” - 203 municípios receberam repasse financeiro estadual  para melhoria 
das ações básicas em saúde bucal. As ações são monitoradas pela SES e resultaram em relatório de 
impacto do programa para os últimos anos. Valor total - R$ 6 milhões anuais.  

Projeto de Fluoretação de Águas – finalização do processo de aquisição de bombas e fluorímetros nos 
107 municípios (com possibilidade de inclusão de mais 10 municípios) integrantes do projeto. Objetivo: 
melhorar o acesso da população às ações de saúde bucal e dos indicadores de saúde bucal. Meta: 
todos os municípios atinjam 80% de índice de fluoretação das águas de abastecimento público. 

 

Outros programas e ações 
 

Redução da mortalidade Infantil e Materna – foram produzidos 300.000 novos cartões da gestante com 
as alterações necessárias indicadas pelos gestores municipais e regionais para distribuição nos 
municípios do Estado de São Paulo.   

Saúde da Mulher - manutenção de programa de distribuição de contraceptivos. Objetivo: - ampliar o 
número de mulheres beneficiadas pela oferta de contraceptivos pelo SUS e evitar interrupção da 
assistência.  - ampliar o acesso das mulheres aos serviços existentes para atenção a pessoas em 
situação de violência. Realização: mapeamento dos serviços. 

Atenção Integral à Saúde da Criança 1) Programa Intersecretarial Escuta Única para Crianças e 
Adolescentes Vítimas de Violência Sexual  foi implantado. – Objetivo: - ouvir a vítima de violência, uma 

única vez, gravando áudio, tornando essa escuta um documento único a ser anexado ao processo 
judicial. - evitar que a demora da solução legal, resulte na não responsabilização do ofensor e ao 
sofrimento psicoafetivo da vítima, causado pelo recontar de sua história. 2) Programa “Visão do Futuro” 
foi realizado mutirões.  Atendimento:  21 mil crianças na Capital, sendo prescritos e confeccionados 

8.000 óculos pagos pela SES (2,5 milhões de atendimentos, entre consultas, procedimentos, confecção 
dos óculos).  Recursos aplicados: R$ 2 milhões anuais. 

Saúde da pessoa idosa - aprimorou as ações de atenção integral às pessoas idosas, diante do 
envelhecimento ativo, manutenção e recuperação da capacidade funcional. 

Saúde da População Negra - implantou a “Política de Atenção Integral às Pessoas Portadoras de 
Hemoglobinopatias” do Estado. Objetivo: melhorar o acesso de forma regionalizada para crianças 
recém-diagnosticadas com anemia falciforme e outras hemoglobinopatias.  - estabelecer fluxos de 
acesso das crianças recém diagnosticadas aos Serviços de Hematologia Pediátrica dos Hospitais 
Universitários e de Ensino de São Paulo. Realização: foram organizadas as referências no município de 
São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Marília e Bauru.     

Saúde da Pessoa com Deficiência - Realização: organizou Grupo de Trabalho conjunto com a 

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência para encaminhar questões referentes às pessoas 
com deficiência física. - estabeleceu novo desenho da Rede Estadual de Assistência a Pessoa com 
Deficiência Física, mediante avaliação e readequação.  

Saúde das Populações Privadas de Liberdade - Objetivo: - detectar precocemente o câncer de mama. 
Público: a) mulheres assintomáticas na faixa etária de 40 a 69 anos.  b) mulheres em qualquer faixa 
etária que apresentem sintomas ou antecedente familiar de câncer de mama. Realização: mutirão de 
mamografia cuja ação atendeu as internas do sistema prisional. 

 
 

5. Aperfeiçoamento Assistencial e Investimentos nos Serviços Estaduais de Saúde 
 

Manutenção dos hospitais estaduais 
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A rede estadual de hospitais exige um contínuo processo de manutenção, para garantir a 
qualidade do atendimento à população. Investimentos:  R$ 53,4 milhões em 2011, a seguir:   
 

Módulo Norte: Complexo Hospitalar do Mandaqui, Hospital Geral de Taipas, Hospital Geral de Vila 
Penteado e Hospital de Vila Nova Cachoeirinha. Valor total anual vigente: R$ 7,0 milhões. Desembolso 
em 2011: R$ 6,9 milhões. 

Módulo Leste I: CRI São Miguel, Hospital Geral de Guaianazes, Hospital Geral de São Mateus, Hospital 
Regional de Ferraz de Vasconcelos e C.E.R. Dr. Arnaldo Pezzuti. Valor total anual vigente: R$ 8,8 
milhões. Desembolso em 2011: R$ 8,5 milhões. 
 

Módulo Leste II: Hospital Infantil Cândido Fontoura, Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros, 
NGA Belém, PAM Várzea do Carmo e Complexo Hospitalar Padre Bento. Valor Total anual vigente: R$ 
9,4 milhões. Desembolso em 2011: R$ 8,8 milhões. 

Módulo Centro I: Instituto Adolfo Lutz; Instituto de Infectologia Emílio Ribas, SES – Edifício Sede I, SES 
– Edifício Sede II e CVS – Centro de Vigilância Sanitária; Instituto Pasteur. Valor Total anual vigente: 
R$ 6,1 milhões. Desembolso em 2011: R$ 6,0 milhões. 
 

Módulo Centro II: Complexo Tenente Pena, Instituto Clemente Ferreira, CRATOD, Hospital Pérola 
Byington – CRSM, DGAC – PAM Centro, NGA 50 – Lapa, Hospital Brigadeiro, CEFOR Vila Mariana e 
Instituto de Saúde. Valor Total anual vigente: R$ 8,2 milhões. Desembolso previsto em 2011: R$ 8,0 
milhões. 

Módulo Sul I: CS I Pinheiros, Hospital Regional Sul, Hospital e Maternidade Interlagos, Hospital Infantil 
Darcy Vargas e Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Valor Total anual vigente: R$ 8,3 milhões. 
Desembolso em 2011: R$ 8,5 milhões. 
 

Módulo Sul II: CS I Vila Mariana, CAISM Água Funda; Hospital Heliópolis, Hospital Ipiranga e CRT – 
AIDS.Valor Total anual vigente: R$ 7,8 milhões. Desembolso Previsto em 2011: R$ 7,3 milhões 

 

Obras e serviços em próprios estaduais  
 

Em 2011 foram concluídas 15 obras e 9 estão em andamento. Investimentos: R$ 36,5 milhões 
para as obras concluídas.  R$ 78,8 milhões para as obras em andamento, conforme se segue: 

 

Obras e serviços concluídos no período 
 

Hospital de Clínicas de Franco de Rocha: 1)Construção de novo hospital geral  - Benefício:  120 leitos 
de internação e 20 leitos de UTI, PS, PA, e unidade de diagnóstico por imagem.  2)Reforma do Centro 
de Atenção Integral em Saúde Mental (CAISM).  Benefício:  Pronto Socorro Psiquiátrico e 40 leitos de 
internação.  
Valor total da obra: R$ 55,6 milhões.  Investimento em 2011: R$ 1,3 milhão. 

Instituto Butantan – Hemoderivados: Construção de edifício para implantação da Unidade de 
Processamento de Plasma. 
Valor total da obra: R$ 81,8 milhões. Investimento em 2011: R$ 2,5 milhões. 

C. E. R. Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti: 1)Reforma e adequação para implantação do Serviço 
Especializado de Reabilitação e Retaguarda (SERR). 2)Reforma do Pavilhão de Crônicos, cozinha, 
reabilitação física, almoxarifado, prédio subfrota, laboratório de emergência e área conforto da família.  
Valor total da obra: R$ 16,3 milhões. Investimento em 2011:  R$ 1,7 milhão. 

Conjunto Hospitalar do Mandaqui:  1)Reforma e ampliação do Pavilhão Miguel Pereira - Benefício:  
acréscimo de 120 leitos de internação. 2)Reforma da Área de Diagnóstico por Imagem. 3)Ampliação do 
Centro Cirúrgico -  Benefício:  acréscimo de 5 salas e 2 novas UTI’s com 20 leitos cada.  
Valor total da obra: R$ 65,2 milhões.  Investimento em 2011:   R$ 7,2 milhões. 

Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha: Reforma  da UTI adulto e infantil e da Unidade de Internação 
Pediátrica. Valor total da obra: R$ 2,5 milhões. Investimento em 2011:   R$ 1,1 milhão. 

Hospital Porto Primavera - Construção de hospital estadual com 6.300,00 m² de área compõe Pronto 
Atendimento, Pronto Socorro, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, Setor de Diagnóstico, Internação de 
Adulto e Infantil. - Benefício:   berçário 6 leitos, maternidade 8 leitos e internação 46 leitos.  
Valor total da obra: R$ 17,0 milhões. Investimento em 2011:  R$ 7,1 milhões. 

Fazenda São Roque: Reforma e adequação dos lares abrigados no Centro Pioneiro em Atenção 
Psicossocial “Arquiteto Januário José Ezemplari - AJJE”.  
Valor total da obra: R$ 931,0 mil. Investimento em 2011:  R$ 167,4 mil. 

Instituto Butantan: Construção de nova entrada de energia elétrica e subestação transformadora de 2 x 
10MVA.  
Valor Total da Obra: R$ 12,2 milhões. Investimento em 2011:  R$ 4,6 milhões.  

Hospital Geral de Vila Penteado: Reforma e adequação do pronto socorro.  
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Valor total da obra: R$ 3,7 milhões. Investimento em 2011: R$ 1,4 milhão. 

Complexo Hospitalar Padre Bento – Guarulhos: Reforma e ampliação do Ambulatório de Oftalmologia. 
Valor total da obra: R$ 516,3 mil. Investimento em 2011:  R$ 222,9 mil. 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas: Reforma e adequação de edifício para implantação do 

ambulatório médico do Instituto.  
Valor total da obra: R$ 4,7 milhões. Investimento em 2011:  R$ 3,7 milhões. 

Hospital Ipiranga: Reforma do prédio do ambulatório e do pronto socorro.  
Valor total da obra: R$ 4,9 milhões. Investimento em 2011:  R$ 3,4 milhões. 

Hospital Geral de Promissão: Reforma e adequação para implantação de Serviço de Terapia Renal 
Substitutiva.  
Valor total da obra: R$ 895,9 mil.  Investimento em 2011:  R$ 764,4 mil. 

AME São João da Boa Vista - Reforma e adequação para implantação de Ambulatório Médico de 
Especialidades.  
Valor total da obra: R$ 3,7 milhões. Investimento em 2011:  R$ 369,1 mil. 

C. E. R. Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti: Reforma do Centro de Diagnóstico para abrigar a Unidade de 
Cuidados Paliativos, referência para o AME Mogi das Cruzes.  
Valor total da obra: R$ 4,3 milhões. Investimento em 2011:  R$ 969,5 mil. 

 

Obras em andamento 
 

CRSM/Hospital Pérola Byington - Reforma e adequação da área do CARE e Laboratório de 
Reprodução Humana.  
Valor total da obra: R$ 1,2 milhão. Investimento em 2011: R$ 1,4 milhão. 

Unidade Experimental de Saúde – Botucatu: Construção de edifício para implantação da Unidade de 
Tratamento para Dependentes Químicos.  
Valor total da obra: R$ 13,1 milhões. Investimento em 2011:  R$ 7,2 milhões. 

Hospital Guilherme Álvaro - Santos: Reforma e ampliação do Pavilhão IV, reforma do prédio 
administrativo para implantação do Serviço de Quimioterapia, construção de edifício para radioterapia e 
CRIE, drenagem e pavimentação interna.  
Valor total da obra: R$ 13,6 milhões. Investimento em 2011: R$ 3,4 milhões. 

Hospital Heliópolis: Construção de edifício para implantação do Serviço de Radioterapia e novas 
instalações para Ambulatório Médico, Unidade de Quimioterapia, Serviço de Diagnóstico por Imagem, 
Laboratório de Análises Clínicas e de Anatomia Patológica.  
Valor total da obra: R$ 23,7 milhões. Investimento em 2011: R$ 23,2 milhões. 

Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões - Osasco: Reforma geral do Hospital Regional de Osasco.  
Valor total da obra: R$ 35,3 milhões. Investimento em 2011: R$ 4,5 milhões. 

Hospital Regional Sul: Reforma do 1º e 2º pavimentos de edifício que abriga o Hospital Regional Sul, 
construção de edifício anexo e reforma do ambulatório. Valor total da obra: R$ 13,9 milhões. 
Investimento em 2011: R$ 4,9 milhões. 

Hospital Estadual de Botucatu: Reforma e ampliação para implantação do hospital, reforma SND e 

lavanderia do Hospital Cantídio de Moura Campos.  
Valor total da obra: R$ 38,7 milhões. Investimento em 2011: R$ 26,6 milhões. 

Rede Lucy Montoro – Unidade de Santos: Construção de edifício para a implantação da Unidade de 

Reabilitação da Rede Lucy.  
Valor total da obra: R$ 4,9 milhões. Investimento em 2011: R$ 2,5 milhões. 

Instituto Butantan: Construção de novo edifício para abrigar o Prédio das Coleções.  
Valor Total da Obra: R$ 3,0 milhões. Investimento em 2011: R$ 2,6 milhões. 

 

Aquisição de Equipamentos 
 

Na aquisição de mobiliário hospitalar, administrativo e de equipamentos de saúde foram 
investidos R$ 60,3 milhões em 2011. Realização: - modernização e recuperação da infra-
estrutura hospitalar. - implantações do novo serviço como os AMEs. Objetivo: ampliar a 
resolutividade da rede e suprir necessidades específicas de assistência da população. 

 

Contratualização com Organizações Sociais de Saúde – OSS 
 

A SES mantém a realização de atendimentos de saúde para a população por meio de uma 
rede de serviços gerenciados por parceiros, como as Organizações Sociais de Saúde e outras 
entidades. Todos os serviços são contratualizados e a SES realiza o acompanhamento, 
avaliação e controle destes serviços que totalizam: 
 

72 Contratos de Gestão estabelecidos com Organizações Sociais de Saúde - OSS e Entidades 
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Parceiras para gestão de Hospitais, Ambulatórios Médicos de Especialidades – AME, Unidades de 
Reabilitação da Rede Lucy Montoro e outros serviços de saúde tais como laboratórios (CEAC), centrais 
de exames diagnósticos por imagem (SEDI), uma central de regulação da oferta de serviços de saúde 
(CROSS) e uma plataforma logística de guarda e distribuição de insumos de saúde (CEADIS); 

18 Convênios para gestão de Hospitais, AME e Unidade de Reabilitação da Rede Lucy Montoro; 03 
Convênios com Consórcios Intermunicipais de Saúde para gestão de Hospitais e AME; 07 Convênios 
de subvenção para o apoio às atividades do SUS/SP. 

7 novos contratos e convênios foram  celebrados no exercício 2011:  cinco AME e duas Unidades de 
Reabilitação Lucy Montoro. 

 

Produção Total no ano de 2011: 
 

Unidades Ambulatoriais - 50 Unidades:    46 Ambulatórios Médicos de Especialidade – AME, 1 

Centro de Referência (CRI Norte) e  3 Ambulatórios da Rede Lucy Montoro.  
 

Tipo Quantidade 

Consulta Médica 3.406.679 

Consulta Não Médica 1.343.885 

Cirurgia 140.831 

Odontologia 12.230 

SADT Externo: 644.815 

Tratamentos Clínicos 53.789 

Tratamento Intensivo Reabilitação 1.057 
 

 
Unidades Hospitalares - 37 Unidades hospitalares 

 

Tipo Quantidade 

Saídas Hospitalares 325.842 

Hospital Dia/Cirurgias ambulatoriais 73.299 

Urgência 2.307.321 

Atendimento Ambulatorial 2.317.124 

SADT Externo 1.501.572 

Quimioterapia 105.544 

Radioterapia 141.584 

Diálise 84.508 

Litotripsia 5.077 
 

 

Qualidade do atendimento - são bem avaliados pelos usuários dos serviços. 
 

Unidades Ambulatoriais: em 88,9 mil pacientes ouvidos da 1ª consulta - 92,8% manifestaram 
conceito muito bom / bom.  
Unidades Hospitalares: em 40 mil pacientes ouvidos na internação - 93,4% avaliaram com conceito 
muito bom / bom. 

 

 

Contrato Programa nos Hospitais da Administração Direta 
 

Trata-se de uma ferramenta de gestão com base na qualidade da informação assistencial e 
administrativa. O modelo gerencial para as unidades tem como principal alicerce o 
cumprimento de metas associada a pagamentos de incentivos. Inicialmente os investimentos 
são direcionados para a instituição e em segunda etapa aos funcionários das unidades. 

 

Em 2011 foram mantidos contratos programa com 13 unidades hospitalares da Administração 
Direta. Valor total: R$ 10 milhões. Os resultados foram os seguintes: 
 

Melhoria da produção e cobertura – Resultado: - incremento de 7,08% da Taxa de ocupação, 11,42% 
das saídas hospitalares, 27,95% das cirurgias eletivas e de urgência, 6,82% dos partos.  Benefício: - 
Redução de 12,5% da Média de permanência e 9% das consultas subseqüentes. 

Aprimoramento da eficiência - aumento das atividades e diminuição do custeio em 20,34% (com 
destaque para os itens de consumo, serviços e utilidade pública).  - aumento de investimentos de 
10,65% (aplicação dos valores de incentivo). 

Melhoria da Qualidade - Redução: 2,8% da taxa de cesárea, 6,82% da taxa de mortalidade 
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institucional e incremento de 8,8% das queixas resolvidas, identificadas no Conte Comigo, após 
implantação de plano de ação Efetiva atuação das comissões: CCIH, CFT, CRO e CRPM. 

 

Coordenação do Sistema Estadual de Transplantes 
 

O Sistema Estadual de Transplantes foi implantado no Estado em 1997 e seu funcionamento 
possibilitou 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. Em 2011 (até 19/12) foram 
realizados:  
 

Transplantes 2011 

Rins 1.241 

Fígado 564 

Coração 68 

Pâncreas 45 

Pulmão 165 

Córnea 5.453 

Transplantes duplos  

Pâncreas / Rim 72 

Fígado / Rim 18 

 
Foram credenciados 28 Equipes e 15 Estabelecimentos para a Realização de Transplantes, no 
âmbito do Estado e renovadas as autorizações de 79 Equipes e de 44 Estabelecimentos. 

 

Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) 
 

Em 2011 foi dada continuidade ao programa de criação dos Ambulatórios Médicos de 
Especialidade (AMEs), iniciado em 2007. Os AMEs são centros ambulatoriais de diagnóstico, 
de referência regional, para a ampliação de acesso e a 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 (sendo assim unidades com alta capacidade resolutiva). Em 2011 destacaram-se: 
 

AME de Franca – Inaugurada em fevereiro 2011. Atendimento: mais de 403 mil habitantes da região de 
Franca. Investimentos: R$ 7,0 milhões. 

AME Promissão –– Atendimento: municípios da região de Promissão, com população de 194 mil 
habitantes. Investimento:  R$ 6,9 milhões. Custeio: R$ 4,2 milhões.  

AME Barretos – Atendimento:  municípios da região de Barretos, com população de 419 mil habitantes. 
Investimento: R$ 9,2 milhões. Custeio: R$ 1,5 milhão. 

AME Mauá – Atendimento:  571 mil habitantes nas cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra. Investimento: R$ 3,6 milhões. 

AME Peruíbe - Implantação da prefeitura. Investimento Estadual: R$ 1,5 milhão.  
 

Acompanhamento dos Hospitais de Ensino  
 

Deu-se continuidade ao processo de Certificação e Contratualização dos Hospitais de Ensino 
envolvendo principalmente os Ministérios de Saúde e Educação. Até 2011 foram entre 
certificados e recertificados 43 hospitais de ensino, sendo 28 de gestão estadual e 15 de 
gestão municipal.  
 

Em 2011, dentre as atividades de acompanhamento e aperfeiçoamento dos atendimentos dos 
hospitais, destaca-se o Sistema de Avaliação dos Hospitais de Ensino (SAHE) com dados de 
produção que geram relatório de indicadores do ano informado. Do início do acompanhamento 
destes hospitais em 2004 foram publicados 14 artigos, livro e capitulo de livro trazendo 
informações sobre qualidade e quantidade da assistência, da pesquisa e do ensino nestas 
unidades. Em 2011 foram realizados, em conjunto com os gestores municipais e estaduais, 
avaliações trimestrais, reuniões e palestras disponibilizadas no site: 
http://sistema.saude.sp.gov.br/sahe/. Os dados do SAHE foram utilizados para o mapeamento 
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dos leitos apresentados em “Rede Hospitalar no Estado de São Paulo: mapear para regular” 
publicação da SESSP Centro de documentação. 
 

As reuniões com os hospitais de ensino passaram a ser realizada mensalmente, discutindo-se 
a implantação de programas e serviços como assistência odontológica, inovação tecnológica, 
financiamento da pesquisa e ensino, entre outras prioridades. 

 

Ações de Assistência Farmacêutica 
 

O acesso da população a medicamentos de qualidade e no momento apropriado é uma das 
pedras fundamentais para garantir a resolubilidade e integralidade dos atendimentos realizados 
pelo SUS. A SES  desenvolve a política de assistência farmacêutica garantindo acesso da 
população aos medicamentos de forma pactuada com as demais esferas do SUS e  a logística 
que garante os medicamentos de forma segura e sustentável. 
 

Entre as principais ações desenvolvidas destacaram-se: 
 

Assistência Farmacêutica (AF) no Estado de São Paulo - iniciou o processo de reestruturação. 
Envolveu planejamento das ações e redesenho dos processos da AF em todo o Estado. Parceria: 
Departamentos Regionais de Saúde (DRS) e municípios. 

Programas “A voz do Paciente – Sociedade de Patologia” e “A voz do fornecedor” foram implantados.  
Atendimento: 16 sociedades de patologia e 27 fornecedores diferentes de maio a novembro/2011. 

Programa “Desperdício Zero” foi implantado. Realização: remanejamento dos medicamentos. 
Resultado: economia  de R$ 376,7 mil com a perda evitada.  

"Programa Dose Certa" avaliação e elaboração de uma proposta para readequação das unidades de 
Farmácia Dose Certa.  

 

Demandas judiciais  
 

Inativação periódica das demandas judiciais de pacientes que não retiram seus medicamentos no 
período de 120 dias. Resultado: 1.700 ações inativadas.  Economia:   R$ 4,0 milhões.  

Revisão do processo de fornecimento de medicamentos por solicitação administrativa para 226 
pacientes. Estes pacientes puderam ser contemplados nos Protocolos Clínicos do Ministério da Saúde 
(MS). Resultado: redução de custeio de RS 428 mil ao Governo do Estado.  

 
Acesso da população aos medicamentos 
 

Dose Certa – 19 farmácias do município de São Paulo foram dispensadas cerca de 33,5 mil unidades 
farmacêuticas. Atendimento: mais de 442 mil prescrições médicas. 

Assistência Farmacêutica Básica – a) 47 municípios paulistas optaram  receber os recursos financeiros 
do Governo Estadual para a aquisição de medicamentos. Repasse: R$ 21,6 milhões. 
 

- b) 598 municípios optaram receber em medicamentos. Distribuição: mais de 1 bilhão e 300 milhões de 
unidades farmacêuticas do “Programa Dose Certa”. Compõe-se de 69 medicamentos financiado pela 
Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde. Atendimento:  16.126.898 habitantes. 
 

- c) aquisição de medicamentos e insumos – Atendimento: pacientes insulinodependentes. Recurso do 
Estado: R$ 2 milhões.  
 

- d) Programas de Lúpus Eritematoso Sistêmico, AIDS e Hanseníase - além da distribuição dos 
medicamentos estratégicos fornecidos pelo Ministério da Saúde, foram adquiridos.  

 Protetor solar: 300 frascos; dapsona 100 mg: 350 mil comprimidos; minociclina 100 mg: 3.500 
comprimidos. 

 

“Programa Medicamento em Casa” (PMC) – Realização: mais de 660 mil entregas de medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) em domicílios de pacientes paulistas. 
- PMC na Farmácia de Medicamentos Especializados de Ribeirão Preto – projeto foi iniciado.  

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF – 214 apresentações farmacêuticas 

destinados ao tratamento de doenças que requerem tratamento longo ou permanente, com custos 
elevados. Atendimento:  450 mil pacientes. As despesas são divididas com o Ministério da Saúde. 
Os medicamentos fornecidos para  Tratamento de portadores da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, 
Hipertensão Arterial Pulmonar, Glaucoma e Fibrose Cística contam com os Protocolos e Normas 
Técnicas Estaduais, que abrangem 71 medicamentos. Recursos estaduais: R$ 160 milhões. 
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Demandas judiciais e administrativas a SES/SP - Recursos aplicados em 2011:  R$ 680 milhões com 
medicamentos e R$ 24 milhões com dietas enterais. Atendimento: aproximadamente 36,5 mil 

pacientes, nas 19 Farmácias de Ação Judicial e Solicitação Administrativa do Estado. 

 
Pesquisa/desenvolvimento/prêmios recebidos/educação permanente em assistência 
farmacêutica 
 

 Atualização do elenco dos medicamentos utilizados em infecções oportunistas aos portadores 
de HIV e Doenças Sexualmente Transmissíveis, e diretrizes de uso conforme Deliberação da Comissão 
Intergestores Bipartite - CIB nº 25 de 17/06/2011.  

 

 Realização do projeto de pesquisa “Análise Técnica das Prescrições Médicas das 
Determinações Judiciais da SES/SP”.  

 Obtenção do 1º lugar na categoria “Redução das Ações Judiciais para Oferta de Bens e 
Serviços de Saúde” no “Concurso Nacional de Práticas Exitosas na Área da Saúde”, realizado em 
novembro/2011. Iniciativa premiada: “S-Codes - Um novo sistema de informações sobre ações judiciais 

da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo”.  

 Obtenção de menção honrosa na categoria “Resumo” no “VIII Congresso Brasileiro de 
Farmácia Hospitalar”, realizado em novembro/2011. Trabalho premiado: “Construção do Plano de 
Gerenciamento de Risco em Farmácia Hospitalar”.  

 I, II e III Seminários “Aperfeiçoar o processo de Descentralização e Regionalização da 
Assistência Farmacêutica no SUS-SP”, realizados em 19/04, 14/06 e 09/11/2011.  

 I Fórum “Aperfeiçoar a Distribuição e Controle de Medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica às Clínicas de Hemodiálise de São Paulo”, realizado em 
25/08/2011.  

 I e II Fóruns “Assistência Farmacêutica Segura e Sustentável” – Parceria: Procuradoria Geral 
do Estado e Coordenadoria de Regiões de Saúde. Realização: discussão da Judicialização da Saúde e 

da Resolução SS nº 89 de 09/09/2011 em 13/09 e 05/10/2011.  

 I Fórum “Programação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica”. Realização: discussão da programação de medicamentos com aquisição centralizada 
pelo MS em 23/11/2011.  

 Implantação do Programa CurSUS - “Política de Assistência Farmacêutica: O medicamento 
como insumo essencial à saúde”. Realização: capacitação de farmacêuticos dos DRS’s e seus 
municípios. Parceria: Fundação para o Remédio Popular (FURP) e o Instituto de Saúde. Participação: 
mais de 150 farmacêuticos. 

 
6. Recursos Humanos na Saúde 
 

Residência Médica 
 

O Programa de Bolsas de Residência Médica do Governo do Estado de São Paulo em 2011, 
mediante a concessão de bolsas de estudo para médicos residentes, financiou 5.051 (cinco mil 
e cinqüenta e um) bolsistas em 46 instituições de diferentes naturezas jurídicas - universidades 
estaduais, instituições públicas estaduais e privadas conveniadas com a Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo. Foi concedido reajuste de 22% do valor da bolsa dos médicos 
residentes que atuam em hospitais estaduais e instituições que tenham convênio SUS firmado 
com o Estado.  
 

Benefício:  R$ 1.916,46 foi para R$ 2.338,06. Valores aplicados: R$ 136,8 milhões/ano. 
 

Aprimoramento Profissional 
 

O Programa de Aprimoramento Profissional da Secretaria de Estado da Saúde/SES capacita 
profissionais recém-formados em diversas áreas do saber. Objetivo: responder a demanda de 
pessoal qualificado para atuar em diversas áreas da Saúde Pública. Caracteriza-se como o 
maior programa de formação especializada em serviço para profissionais não médicos.  
 

Resultado em 2011:  concessão de 1.176 bolsas de estudo.   791 bolsistas concluíram o Programa de 
Aprimoramento. 

 

Programa Jovens Acolhedores 
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Objetivo: destinar a participação de estudantes universitários no acolhimento de usuários nas Unidades 
de Saúde. Convênio: Instituições de Ensino. Beneficiário: estudante com até 80% do valor da 
mensalidade com limite até R$ 350,00. Resultado em 2011: 393 jovens acolhedores. 

 

Outros cursos para formação de pessoal no SUS 
 

Curso de Qualificação de Gestores do SUS (29 turmas com 25 alunos); Curso de Especialização em 
Gestão da Clínica nas Redes Metropolitanas de Atenção a Saúde (Instituto de Ensino e Pesquisa do 
Hospital Sírio Libanês) – 630 alunos município e SES; Processo Formativo para os CDQS – “Oficinas 
2011: Repensando as Práticas do Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS - CDQS e 
Escolas Técnicas do SUS -ETSUS”; Curso de Capacitação para Membros da Comissão de Saúde do 
Trabalhador - COMSAT na Modalidade Ensino a Distância – EAD (Cadastramento de 1.300 alunos na 
plataforma moodle); Programa de Integração ao Novo Colaborador da SES na Modalidade Ensino a 
Distância- EAD; Curso de Capacitação sobre Norma Regulamentadora 32 – NR-32 sobre Segurança e 
Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde; Formação de Conselheiros; Curso nacional de qualificação 
dos gestores do SUS:  cerca de 650 participantes no Estado de São Paulo. 

 

Nomeações e admissões 
 

Até novembro de 2011 foram realizadas 2.789 admissões de profissionais para a saúde em suas 
diferentes unidades. 

 

7. Ações de Saúde Coletiva 
 

Ações de Vigilância Epidemiológica 
 

O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) é responsável pela coordenação e normatização 
do Sistema de Vigilância Epidemiológica do Estado. Realiza orientação técnica aos municípios 
(treinamentos e capacitações) e assume, quando necessário, controle operativo de situações 
epidêmicas. Entre os programas e ações de vigilância destacaram-se: 
 

Programa Estadual de Imunização  
 

Centro de Distribuição e Logística “Prof. Edmundo Juarez” - responsável pela logística estadual de 
imunização realiza o armazenamento, conservação e distribuição de imunobiológicos para regiões do 
Estado de São Paulo.  
 

Doses/ano: 53 milhões. Valor financeiro: R$ 335 milhões.  Fornecimento: MS – Ministério da Saúde 

para distribuição às regiões. 
  

Aquisição de equipamentos: câmaras de conservação de imunobiológicos, freezers, refrigeradores e 
geradores a diesel. 
 

Objetivo: melhorias na rede de frio para os Grupos de Vigilância Epidemiológica. Valor financeiro: R$ 
637 mil. 

 

Campanha contra Poliomielite (Paralisia Infantil) e Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) – foram 

realizadas em 2 etapas (junho e agosto/2011).  
 

Vacinação: contra Poliomielite 2,8 milhões de crianças menores de 5 anos em cada etapa. Tríplice 
viral: 3,3 milhões de crianças. Investimento: – Polio: R$ 2,3 milhões.  -  Sarampo: R$ 1,8 milhão. 

 

Campanha Contra a gripe (influenza)  
 

Vacinação - Total de doses: 5,4 milhões (incluídos idosos, gestantes, profissionais de saúde e 
indígenas).  Idosos acima de 60 anos: 3,6 milhões doses.  Cobertura: 80%. 

 

Vacinas contra varicela – aquisição e distribuição para ações de controle dos surtos em creches no 
estado de São Paulo.  Aquisição de seringas/agulhas e distribuição para municípios para ações de 
rotina e campanha de vacinação (atendimento da Portaria GM/MS 3252/2010). Valor de custeio:  R$ 15 
milhões anuais. 

 

Ações de Prevenção e Controle de Doenças 
 

Elaboração do Plano Estadual para Eventos de Massa - Copa do Mundo de Futebol – 2014  enfoque na 
Vigilância em Saúde. 
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Ações contra a Dengue: Realização do Encontro Estadual "Unindo Forças contra a Dengue” envolveu 
283 municípios com maior vulnerabilidade para a circulação do vírus da dengue. Realização: - quatro 

treinamentos de Dengue - “Treinamento Express – treinamento em serviço” para 283 municípios 
prioritários. - formação de multiplicadores médicos e enfermeiros: 592 profissionais treinados. - cinco 
oficinas macroregionais, para apoio técnico na elaboração dos planos municipais de contingência da 
dengue para o ano de 2011/2012: envolvimento de 88 municípios prioritários e elaboração do manual 
do gestor para controle e enfrentamento da epidemia de dengue, sendo disponibilizado para os níveis 
loco-regionais e municipais. 

Vigilância Epidemiológica da Leishmaniose - fornecimento de medicamento dos casos positivos de 
LVA.  Valor financeiro: R$ 805.401,86. 

Ações de capacitação em Promoção de Saúde - ampliação da rede de articulação e da cobertura de 
capacitação dos profissionais, aquisição de equipamentos de informática, avanço no conhecimento, 
reflexão e debate da prática em promoção de saúde. Participantes: 880 profissionais. 

Infecção Hospitalar – “Mão Limpas são mãos seguras”. Capacitação: 897 profissionais. 

Curso básico do VIGISOLO - Abrangência: 350 municípios e 416 técnicos das vigilâncias em saúde 

(epidemiológica, ambiental e sanitária). 

Capacitação em sala de vacina no modelo de Ensino a Distancia – EaD – Participação:  1.200 
profissionais da saúde , municipais e estaduais. Parceria: Centro Formador da SES – CEFOR na 
utilização da plataforma MOODLE. Resultado: redução de custos pelo não deslocamento e a 

otimização do tempo pelos treinandos.  

Tracoma – Examinados: aproximadamente 30.000 pessoas. Resultado: 870 casos positivos. 

05 Encontros Macrorregionais sobre sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita. Resultado: 
300 participantes.  

 

Programa de Prevenção e Controle de DST/AIDS 
 

A Secretaria coordena o Programa DST/AIDS do Estado de São Paulo  através do Centro de 
Referência (CRT/AIDS). Atende os indivíduos com DST, HIV e AIDS.  Dissemina e aplica 
conhecimento, tecnologia e políticas públicas na prevenção, atendimento, vigilância 
epidemiológica, gestão e pesquisa.   As principais atividades desenvolvidas foram: 
 

Ambulatório: 7.700 pacientes ativos. Atendimento:  média mensal de 11.000 pacientes. 

Financiamento de 45 projetos de organizações da sociedade civil para o desenvolvimento de ações e 
manutenção de Casas de Apoio. Valor: R$ 3,4 milhões. 

Campanha Fique Sabendo – Objetivo: ampliar a detecção precoce do HIV. Parceria: Instituto Adolfo 

Lutz. 
Realização: 150 mil testes de HIV até dezembro deste ano.  

Cadastramento: 505 municípios (incluindo os 145 municípios prioritários para o controle da AIDS).  
Rede especializada e Atenção Básica: 2.000 unidades.  

Treinamentos, videoconferências, simpósios e Fóruns sobre prevenção as DST/AIDS - Participação: 
3.600 profissionais.  

Implementação da reprodução assistida: 200 casais em acompanhamento, 32 em reprodução assistida 
e 7 gestações em curso. 

 

Programa de Hepatite do tipo C  
 

Distribuição de kits reagentes de biologia molecular para laboratórios referenciados no Estado de São 
Paulo.  Valor financeiro: R$ 3.740.420,20.  

Trabalho integrado com a Secretaria Estadual da Educação para implantação do Projeto em Conjunto: 
“Vacinação contra hepatite B em Escolares do Estado de São Paulo”.  

 

Programa de Tuberculose-TB – 
 

Realização:  Fórum Estadual. Participantes: 724. Prêmios: indicadores de desempenho - 10 laboratórios 
locais, 10 laboratórios regionais, 3 GVEs – Grupos de Vigilância Epidemiológica, 49 municípios, 26 
unidades prisionais e 3 SUVIS – Supervisão de Vigilância em Saúde do município de São Paulo.  
 

Programa de Hanseníase - Treinamentos nos temas de hansenologia, prevenção de 
incapacidades e  treinamentos em tratamento de feridas profissionais de saúde (universitários 
e 
nível médio) e de Oftalmologia para atendimento de pacientes de hanseníase. 
 

Políticas de Prevenção à Saúde - em 2011 destacaram-se os seguintes programas:  
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Ambientes Saudáveis e Livres do Tabaco,   Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza,   
Campanha Estadual de Testagem HIV/AIDS – “Fique sabendo 2011”,  Campanha Nacional contra a 
Poliomielite (1ª e 2ª fase),   Campanha de Seguimento do Sarampo,   Impressão do Boletim 
Epidemiológico Paulista – BEPA  e   Campanha de Busca Ativa da Tuberculose. 

 

Ações de Vigilância Sanitária 
 

O Centro de Vigilância Sanitária (CVS) coordena o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária 
(SEVISA) e define a política de vigilância sanitária para o território estadual, por meio do 
planejamento, monitoramento e avaliação das atividades decorrentes da atuação das equipes 
estaduais (CVS- Centro de Vigilância Sanitária, GVS-Grupo de Vigilância Sanitária e SGVS- 
Subgrupo de Vigilância Sanitária ) e municipais (VISA-M Vigilância Sanitária Municipal).  A 
ação conjunta de coordenação da Campanha Ambiente Saudável e Livre de Tabaco garantiu a 
intensa fiscalização da Lei Antifumo no Estado. Total:  500 mil inspeções. A Campanha teve 
grande divulgação pela mídia e aceitação da população. A exposição da população à fumaça 
do cigarro foi evitada e reduziu os riscos de doenças associadas. A Campanha tem se 
apresentado como referência para outras iniciativas no plano nacional, repercutindo e gerando 
pesquisas em nível internacional, como a publicada por profissionais do Incor e do CVS na 
revista Tobacco Control: The effect of São Paulo’s smoke-free legislation on carbon monoxide 
concentration in hospitality venues and their workes.  Entre as ações de vigilância destacou-se: 
 

Proibição da venda e consumo de álcool para menores. Realização:  cerca de 15 mil inspeções. 

 

Área de produtos de interesse à saúde  
 

Programa Estadual de Farmacovigilância no Estado de São Paulo, até outubro de 2011 - Notificação e 
Análise: - reações adversas a medicamentos 15.796 suspeitas. - classificadas como grave: 32% das 
suspeitas. 

Programa Paulista de Alimentos 2011 (PP2011) - estabelece inspeções em serviços de alimentação 
para verificar as condições higiênico-sanitárias e de Boas Práticas. Análise Fiscal: palmito em conserva 
e sal refinado.  

Treinamentos e Capacitações nos temas de Farmacovigilância - medidas de prescrição e dispensação 

de medicamentos, importância de boas práticas de fabricação, distribuição e dispensação de produtos 
de interesse à população.  

  
Área de toxicovigilância 
 

1ª fase do Programa Toxicovigilância do Agrotóxico foi executada com sensibilização, articulação e 
diagnóstico da exposição municipal e regional a agrotóxicos. Abrangência: 100% do estado.  

Oficina Estadual do Programa de Toxicovigilância do Agrotóxico foi realizada para apresentação do 1° 
Relatório Diagnóstico das Situações de Exposição o Agrotóxico em várias regiões do estado. 

 

Área meio ambiente 
 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) no Estado  - foi desenvolvido sistema para coleta de 
informações sobre geradores  . 

IV Seminário Hospitais Saudáveis foi realizada. Objetivo:  fomentar o debate da gestão e 
sustentabilidade ambiental no setor saúde. Parceria:  Organização Internacional Saúde Sem Dano 
(SSD). 

Plano de Ação do Programa Paulista de Petróleo e Gás Natural e Avaliação Ambiental Estratégica do 
Litoral Paulista  foi elaborada a proposta preliminar da SES. Projeção: para a região, entre 2010 e 2025, 
investimentos de R$ 210 bilhões e acréscimo de 450 mil novos habitantes. Perspectiva:  geração de 
cenários com potencial de risco à saúde da população e criação de novas demandas de vigilância e 
assistência à saúde. 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos – participou e colaborou com a Secretaria de Meio Ambiente 
na formulação do Plano Estadual de Recursos Hídricos 2012-2015.  

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Proágua) desenvolveu e 
consolidou em 97% dos municípios paulistas. Realização: - monitoramento sistemático da qualidade da 

água. - análises laboratoriais: 358 mil. 

Encontros de Sensibilização foram 4 voltados aos profissionais das Vigilâncias Sanitárias Municipais 
sobre a temática: “Acidentes com Produtos Perigosos” e participação regional na Subcomissão de 
Estudos e Prevenção de Acidentes no Transporte Terrestre de Produtos Perigosos da Baixada 
Santista. 
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Área de Saúde do trabalhador 
 

Área da Saúde do Trabalhador – reestruturação.  A Divisão Técnica de Vigilância Sanitária do Trabalho 
assumiu a responsabilidade pela Coordenação Estadual da Saúde do Trabalhador e do Centro 
Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST/SP). 

Comissão Estadual e nas Regionais do Benzeno  (ABC, Baixada Santista, Campinas e Vale do 
Paraíba) - participação e realização de visitas técnicas nas empresas signatárias do acordo e das 
atividades de formação dos Grupos de Trabalhadores do Benzeno (GTB). 

Monitoramento de empresas que fazem uso do amianto como matéria prima por meio de liminar de 
justiça.  Acompanhamento das ações realizadas pelos municípios na fiscalização dos estabelecimentos 
que comercializam estes produtos. 

 

Área de Serviços de Saúde 
 

Acompanhamento da situação dos Serviços de Radioterapia com Fontes de Cobalto 60. Finalidade: 
adequá-los ao preconizado pela RDC ANVISA n.º 20/2006 (Resolução da diretoria colegiada – Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária . 

Capacitação técnica para investigação dos eventos sentinelas: óbito, contaminação bacteriana, reação 
hemolítica aguda e transmissão de doenças infecciosas por transfusão. 

Cronograma para coleta da água tratada para diálise foi implantado. Elaboração em conjunto com o 
Instituto Adolfo Lutz, em continuidade ao desenvolvimento do “Programa de Monitoramento da Água 
Tratada para Hemodiálise no Estado de São Paulo – CVS/IAL (Centro de Vigilância Sanitária/Instituto 
Adolfo Lutz). 

Roteiro de Inspeção Sanitária nas Instituições Geriátricas foi elaborado e implantado . 
 
 

Instituto Butantan  
 

Investimentos/Reformas 
 

Em 2011 foram contemplados cerca de 50 projetos.  
 

Obras e adequações de infra-estrutura predial, adequações do parque fabril para atendimento as boas 
práticas de fabricação, implantação de sistemas de: - segurança e combate a incêndios - águas 
farmacêuticas e águas pluviais, criação do centro de biotecnologia e construção de novas fábricas de 
vacinas e insumos biológicos (Dengue, Rotavírus, HPV e finalização da fábrica de Hemoderivados). 
Investimentos: R$ 750 milhões. 

 

Fábrica de Hemoderivados - Conclusão 
 

Iniciada em 2008, a planta usa o método cromatográfico para fracionamento do plasma.  
 

Benefício do  método:  reduz os custos e mão de obra, aumenta a flexibilidade de produção, automatiza 
todo o processo e possibilita a produção e pesquisa de centenas de outras proteínas no sangue. Para a 
conclusão da fábrica faltam as interligações das linhas de processo, automação e eletrificação fabril, 
serviços de engenharia, projetos executivos e outros equipamentos.  

 

Estudos preliminares mostram que a produção da fábrica de hemoderivados (Capacidade 
instalada de 150 K litros de plasma/ano) será complementar a necessidade de insumos (IgG, 
fatores de coagulação e albumina) consumidos pelo Brasil.  
 

Novas vacinas 
 

Contra o HPV – papiloma vírus humano - As negociações entre o Instituto Butantan e a MSD – 
Merck, Sharpe & Dhome do Brasil iniciou-se em 2011 para transferência de tecnologia para 
produção da vacina quadrivalente contra HPV no Brasil.  A introdução da vacina contra o HPV 
no calendário público será com a verba extra-orçamentária, contemplando os custos de 
aquisição das vacinas, logística da vacinação e construção de planta produtora no Instituto 
Butantan (equipamentos e obra civil).  A  transferência de tecnologia para a vacina HPV 
proporcionará ao Instituto Butantan modernizar sua linha de produção da vacina da hepatite B. 
As diversas fases de produção de HPV podem ser compartilhadas com a hepatite B. 
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Vacina contra a Dengue - Parceria com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos 
(NIH - National Institutes of Health) desenvolveu uma vacina contra a dengue. A vacina será 
preventiva e tetravalente protegendo contra os quatro tipos de vírus da dengue. O projeto está 
em fase I e, tem-se desenvolvido juntamente com a ANVISA, acordo para agilizar os ensaios 
clínicos e registro do produto (fast track). Capacidade:  produção 120 milhões de doses/ano, 
com possibilidade de ampliação para 180 milhões doses/ano. A construção da fábrica iniciará 
em  2012. Investimentos:  US$ 85 milhões. 

 

Vacina contra Rotavírus -  Parceria com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos 
(NIH - National Institutes of Health) desenvolveu uma vacina contra o rotavírus. A vacina será 
preventiva e pentavalente protegendo contra os tipos mais comuns no país (G1, G2, G3, G4 e 
G9).  O projeto está em fase II.  Capacidade:  produção 28 a 50 milhões de doses/ano. 
 

O objetivo do Instituto Butantan é produzir uma vacina segura, eficaz, de baixo custo, com as 
principais cepas virais circulantes no país, para ser incorporada ao Programa Nacional de 
Imunização e atender a demanda de outros países.  Estão sendo desenvolvidas ações, junto a 
ANVISA, de estudos e ensaios clínicos de não inferioridade (fast track) e captar financiamento 
para construção da fábrica (BNDES, Ministério da Saúde, Governo de SP e outros parceiros) 
 

Centro de Biotecnologia e Inovação Tecnológica 
 

A construção do Centro em parceria com a Universidade de São Paulo e as Indústrias 
Farmacêuticas, permitirá a aceleração de pesquisas de inovação em biotecnológicos, cursos 
de pós-graduação e de capacitação técnica para o desenvolvimento e manutenção do avanço 
biotecnológico no país, contemplando os seguintes objetivos principais: 
 

- Executar projetos de pesquisa em biotecnologia para produção de produtos inovadores;  
- Aperfeiçoar os recursos aplicados em biotecnologia no país, através do Estado, órgãos federais e 
estaduais de pesquisa e apoio financeiro, universidades e empresas privadas;  
- Formar recursos humanos altamente capacitados em biotecnologia e promover maior integração entre 
entidades públicas e privadas que possam contribuir para o desenvolvimento das pesquisas.  

 

Produção de Vacinas – 2011 - utilizadas no Brasil e no Estado de São Paulo para o 
calendário de vacinação e ações de vigilância epidemiológica. 
 

Vacina: 84,2 milhões doses. Ampolas de soros: 224 mil. 
 

Instituto Adolfo Lutz 
 

O Instituto Adolfo Lutz atua como Laboratório Central de Saúde Pública investindo em 
atividades que proporcionem respostas efetivas e imediatas para apoiar as ações de Vigilância 
Epidemiológica e Sanitária do Estado, por meio de análises físico-químicas, microbiológicas e 
microscópicas. O Poder Judiciário e Instituto de Criminalística colaboram  através das suas 
análises e perícias. Principais atividades foram: 
 

- Desenvolvimento e implantação de 20 novos métodos  moleculares e imunológicos para diagnóstico e 
monitoramento de infecções  de importância a Saúde Pública. As seguintes metodologias destacaram-
se: Padronização de PCR (Proteína C Reativa) em tempo real para Dengue, Febre Maculosa, Febre 
Amarela, Hantavírus e Meningites por Enterovírus.  

- Descentralização do diagnóstico laboratorial da Leishmaniose Visceral canina para laboratórios 
municipais nas regiões de Bauru, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba e São Paulo. 

- Execução do Projeto de pesquisa de Inovação para o Controle da Leishmaniose Visceral Americana 
na região de Adamantina. Resultado preliminar:   diminuição da prevalência da infecção canina nos 10 
municípios do projeto. 

- Identificação de surtos associados à toxina botulínica como Laboratório de Referência Nacional. 
Análise de amostras de 10 surtos ocorridos no Brasil (Paraná, Minas Gerais,  Goiás, São Paulo e Santa 
Catarina) no período de janeiro a outubro/2011. 

- Determinação de mercúrio em urina e de chumbo em sangue (programa da saúde do trabalhador). 

- Acreditação junto ao INMETRO como provedor de Ensaio de Proficiência para chumbo em sangue. 

- Ampliação da análise de agrotóxicos de 42 para 60 princípios ativos. 

- Análise de contaminantes orgânicos e inorgânicos em diversos programas como: Programa Viva 
Leite, Programa Estadual de Hemodiálise e Saúde do Trabalhador Saúde Ambiental. 
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Instituto Pasteur 
 

O Instituto Pasteur desenvolve e coordena ações para eliminação da raiva, não havendo 
registro de casos humanos com transmissão por cães e gatos no estado, desde 2001.   As 
atividades de vigilância e controle são desenvolvidas pelos 645 municípios do Estado de São 
Paulo destacando 100.000 atendimentos para a avaliação da Profilaxia da Raiva Humana.   
 

O Instituto realiza atendimento ambulatorial para casos de pré e pós exposição ao vírus rábico. 
Principais atividades de 2011 foram: 
 

- Processamento:  12.000 amostras para o diagnóstico da raiva de várias espécies. 

- Realização: V Seminário do Dia Mundial Contra a Raiva. Participação:  350 profissionais de 21 
estados. 

- Realização:  Curso de Atualização em Diagnóstico de Raiva. Parceria: Centro Pan-Americano de 
Febre Aftosa (OPAS).  Participação: 30 profissionais de 17 países da América Latina. O Instituto 
Pasteur foi eleito coordenador da rede de laboratórios de diagnóstico de raiva na América Latina. 

 

Instituto “Lauro de Souza Lima”  
 

Objetivo:  promoção e desenvolvimento de pesquisas puras e aplicadas, assistência médico – 
hospitalar e ensino na área de dermatologia geral e sanitária, com enfoque na Hanseníase, da 
qual é Centro de Referencia estadual, nacional e internacional. As principais atividades 
desenvolvidas no ano de 2011: 
 

- Edição da única revista periódica e indexada nas Américas sobre hansenologia (Revista Hansenologia 
Internacionalis on-line). 
- Desenvolvimento do portal “Dermatologia Tropical - Imagens on-line” com 3.500 fotos. 
- Aplicação de procedimentos de enfermagem inovadores no tratamento de úlceras plantares e de 
perna reduzindo o tempo de cicatrização e recuperação do paciente. 
- Realização dos Cursos de Hansenologia, Reabilitação, Prevenção de Incapacidades e de Educação 
em hanseníase. Participantes: 286.   

 

Instituto de Saúde 
 

Atribuição: avaliar as políticas de saúde e subsidiar os gestores na tomada de decisão. 
Missão: realizar pesquisa científica e tecnológica, assessoria e formação no campo da Saúde Coletiva, 
de forma articulada com as diferentes instâncias de gestão do SUS, visando à sua consolidação e a 
melhoria da qualidade de vida da população.  

Produção Científica em 2011: - Publicação: 36 Artigos Científicos em Revistas, 2 capítulos de livros e 2 
livros. Apresentação:  67 Trabalhos em eventos científicos. 

 

Centro de Documentação  
 

É responsável pela coordenação do Portal de revistas de Saúde de São Paulo e da Biblioteca 
Virtual em Saúde Rede de Informação e Conhecimento (BVS RIC).  A BVS RIC organiza, 
indexa e disponibiliza, de forma estruturada, a produção técnica científica e os acervos de 15 
unidades da Secretaria, entre Institutos de Pesquisa, Hospitais e Centros de Documentação.   
Atualmente existem 52.600 registros de publicações indexadas, incluindo acervos do Centro de 
Documentação, Instituto Adolfo Lutz, Centro de Vigilância Epidemiológica e Sanitária.  
 

O Portal de Revistas Saúde SP, que utiliza a Metodologia SciELO de publicação eletrônica 
disponibiliza atualmente 5 títulos de periódicos produzidos no âmbito da instituição. 
 

Principais atividades do Centro de Documentação em 2011 foram: 
 

Treinamento de Bases de dados científicas SciVerse ScienceDirect e SciVerse Scopus. 

Apresentação da BVS RIC na Inovatec (Feira de Negócios em Inovação Tecnológica entre Empresas, 
Centros de Pesquisas e Universidades) - mostrou as potencialidades e recursos de pesquisas e fontes 
de informação institucional. 

Capacitação de profissionais e instituições da SES para a gestão dos acervos - utilizou o modelo 
Biblioteca Virtual em Saúde – BVS (Programa Agita São Paulo, Bibliotecas de Instituto Butantan e 
Emílio Ribas).    
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II – Entidades Vinculadas 
 

1. Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN 
 
A SUCEN atua de forma descentralizada e regionalizada com equipes técnicas e de campo 
distribuídas em 10 Serviços Regionais. As equipes de campo totalizam 815 servidores que 
desenvolvem atividades de forma complementar e suplementar aos municípios no combate a 
vetores de doenças. A execução municipal das atividades e o monitoramento e controle da 
situação das doenças, previstas em sua área de atuação, são acompanhadas pela SUCEN 
enquanto as suplementares têm o objetivo de suprir deficiências apresentadas pelos 
municípios no cumprimento de metas previstas.  
 

Combate a Vetores -  principais realizações do ano de 2011, destacaram-se: 
 

Visitas a imóveis - 965 mil visitas à imóveis para combater vetores das seguintes doenças: 
 

Dengue: 891,9 mil; Malária: 15; Chagas: 3,1 mil; Esquistossomose: 626; Leishmaniose Tegumentar : 
30; Leishmaniose Visceral: 35,7 mil; Febre Amarela: 233; Febre Maculosa: 525; Outros: 32,7 mil. 

 

Treinamentos de servidores municipais e estaduais para a realização de atividades de controle. 
Realização: treinamento aos 7.374 pessoas. 

 

Parceria - Secretaria da Educação  em projetos de ação conjunta, dentre eles o de “Educação 
em Saúde na Escola – Unindo Forças contra Dengue”. Esta parceria foi consolidada mediante 
implementação de projetos educativos nas escolas públicas estaduais para a promoção e 
preservação da saúde. 

 

Outras - Realização do “II Simpósio de Doenças Transmitidas por Carrapatos; Participação 
conjunta com técnicos do Instituto Adolfo Lutz, Instituto Pasteur, Centro de Vigilância 
Epidemiológica e Coordenadoria de Controle de Doenças. Objetivo:  avaliação de estratégias 
de controle da Leishmaniose Visceral Americana; atualização e modernização dos sistemas de 
informação com o intuito de agilizar a consulta às informações, de forma que possam auxiliar 
no racionamento das atividades de campo. 
 
Laboratórios - São nove laboratórios para a realização de pesquisas sobre as endemias.  No 
nível central, a Coordenação possui cinco laboratórios de referência e pesquisa, a saber: 
Malacologia, Entomologia, Bioquímica, Imunoepidemiologia e de Malária, este localizado nas 
dependências do Instituto de Medicina Tropical - USP.  
 

Resultado: subsídio a classificação epidemiológica das doenças transmitidas por vetores em casos 

humanos detectados no âmbito do território paulista. - informações importantes para o planejamento e 
execução de atividades de vigilância epidemiológica.  - definição dos potenciais de risco da introdução ou 
manutenção de focos das doenças endêmicas.    
 

Os laboratórios da coordenação possuem o atendimento direto da população na identificação 
de exemplares e fornecimento de informações com finalidade preventiva. 

 

Outros resultados – 
Participação: eventos científicos nacionais e internacionais para apresentação de trabalhos. Publicação: 
15 trabalhos de pesquisa em periódicos indexados nacional e internacionalmente. Treinamentos e 
estágios:  executados nos laboratórios. Total:  18 aprimorandos, mantidos com bolsas de estudo com 
duração de dois anos, disponibilizadas pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP). 
Estágios: capacitação de profissionais originários de instituições de ensino superior, com vistas a 
realização de trabalhos para a conclusão de cursos ou aprimoramento nas especialidades. Curso: - 
Identificação de larvas de culicídeos para alunos de pós-graduação do Departamento de Biologia Animal, 
da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, realizado de 03 a 07 de outubro de 2011, carga 
horária de 40 horas. Mini-curso: "Relação entre ambientes e Biologia de mosquitos (Diptera: Culicidae)", 

no XXII Congresso Brasileiro de Parasitologia de 24 a 27 de agosto de 2011, em São Paulo. 
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2. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP 
– HCRPFM-USP 

 
 Investimentos em obras e equipamentos 
 

Investimentos em obras - em 2011 foi  R$ 5,6 milhões, sendo R$ 4,7 milhões do Governo do 
Estado. O restante foi da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência (FAEPA) que 
presta apoio técnico, administrativo e financeiro ao hospital.  

 

Foram realizadas diversas reformas internas e externas no Campus e na Unidade de 
Emergência, entre as quais se destacaram: 
 

Reforma: - Sistema de iluminação externa; - Área da Cardiologia e de Genética Médica; - Sistema de 
climatização do CTI neonatal; - Laboratório Central de Patologia Clínica; adaptações e melhorias no 
Laboratório de GO; - Duas casas para instalação dos serviços de almoxarifado e para implantação da 
Farmácia de alto Custo; - 2º andar prédio “B” da Unidade de Emergência, com ampliação da Unidade 
Coronariana, readequação de área física para Eletromiografia, Unidade de Pesquisa Clínica e Eco 
Dopler. 
 

Reforma e melhoria  - Sistema de climatização de cinco Salas Cirúrgicas, no Centro Cirúrgico. 
 

Reforma e adaptação: - Sala da Medicina Nuclear para instalação do equipamento SPECT 
(tomografia). 
 

Reforma e readequação: - Área da sala de urgência para melhor atendimento aos pacientes adultos. 

Conta com 7 box e  capacidade para acolher 13 pacientes.  
 

Construção: - Área de Apoio a Pacientes; Casa de Caldeiras para abrigar duas novas caldeiras e 

estrutura de apoio da tubulação de vapor/água fria, desde a nova Casa de Caldeiras até a Estação 
Redutora na Central de Material. 
 

Melhoria: - Entrada do Ambulatório. 
 

Aquisição de equipamentos - Investimento:  R$ 6,7 milhões (sendo R$ 5,3 milhões pelo 
Governo Estadual e o restante pela FAEPA). Finalidade: aquisição de equipamentos, 
mobiliários, veículos e equipamentos de informática. Destaca-se a aquisição de equipamento 
para a tomografia computadorizada SPECT CT com recursos provenientes do PROINFA-
FINEP (Projetos Institucionais de Implantação de Infraestrutura de Pesquisa – Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 
 

Gestão de Pessoas 
 

Em 2011 foi traçado um cronograma com ações através do levantamento das necessidades 
dos servidores:  
 

 Curso para operadores de empilhadeiras para os servidores da Farmácia. 

 Fórum Gestão de Pessoas. 

 Reformulação do Manual dos Servidores. 
 

Fórum Gestão de Pessoas – Objetivo: demonstrar aos colaboradores as melhores práticas e 
ferramentas de Gestão de Pessoas. O fórum foi idealizado a partir das necessidades 
levantadas na Pesquisa de Clima Organizacional realizada em 2010, na categoria Aprendizado 
e Desenvolvimento profissional. Participação: 161 servidores. 

 

Espaço digital – Objetivo: inclusão digital dos servidores no mundo da informática. Além de 
proporcionar momentos de lazer, alguns profissionais utilizam o local para pesquisas na 
Internet para elaboração de trabalhos acadêmicos. Utilização do espaço: 960 servidores/mês.  

 

Curso de Extensão em Gestão da Unidade de Emergência – Capacitação: 26 servidores 
que trabalham na Unidade de Emergência. Curso: especialização e aprimoramento para a 
gestão em serviços de urgências.  Novo curso de capacitação em serviços de urgências está 
em andamento. Participação: 15 profissionais. 
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Programa de Atendimento Médico aos Servidores – PAES – Objetivo: oferecer um 
atendimento mais rápido e humanitário ao colaborador. Conta com médicos residentes de 
último ano para prestar atendimento especializado. Realização:  4.400 consultas. 

 

Outras ações  -  foi realizada: Semana da Enfermagem; Semana de Alerta sobre o Uso de 
Álcool entre Trabalhadores; Laborterapia a servidores; Capacitação sobre a NR 32 foram:  
 

Tipo Funcionários Tipo Funcionários 

Riscos Biológicos 3.123 Manejo de Resíduos 2.405 

Riscos Físicos 2.839 Riscos Químicos 2.500 
 

 Produção hospitalar – foi realizada em 2011 
 

Tipos Quantidade 

Consultas/Procedimentos 608.119 

Internações 
   Cirurgias 
   Transplantes 
   Partos 

32.716 
28.725 

256 
1.691 

Exames Laboratoriais 
   Exames Especializados 
   Outros Procedimentos 

2.718.366 
343.966 
314.652 

 

Ensino/Pesquisa 
 

Inauguração do NUTES (Núcleo de Telesaúde) - propiciará a implementação do processo de 
educação permanente, presencial e à distância, para os profissionais da área da saúde, além 
de ser importante ferramenta para assistência por facilitar consulta a segunda opinião. O 
Hospital entra oficialmente na rede Universitária de Telemedicina (RUTE) e a partir de 2012 
integrará a Universidade Aberta do SUS (UNASUS). 

 

Atividades de Ensino - O Hospital concede estágio a médicos formados, no mínimo dois anos 
(adidos) e a estudantes de áreas não médicas visando seu aperfeiçoamento, atualização e 
especialização. Em 2011 foram: 
 

44 Programas de Residência Médica e 25 de aprimoramento. Participação: 596 residentes e 82 

aprimorandos. 

 

O Centro Interescolar é uma escola de nível médio, técnico-profissionalizante do Hospital, com 
a finalidade de formar e capacitar pessoas que exercem funções ligadas à área da saúde, além 
de oferecer aperfeiçoamento profissional. Durante 2011 foram realizados cursos: 
 

Qualificação Profissional Técnico de Enfermagem: 84 alunos, Cursos de Técnico em Farmácia: 23 
alunos e Especialização em Instrumentação Cirúrgica: 30 alunos. 

 

O Hospital mantém seu corpo clínico atualizado através da atividade de pesquisa, participação 
em congressos, simpósios e mesas redondas, publicações científicas nacionais e 
internacionais.  Em 2011 foram analisados 528 projetos pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

Outros Destaques 
 

Banco de Tecidos Humanos - foi planejado para atender a deficiência na obtenção de tecidos músculo-

esqueléticos.  O Banco de Multitecidos será o primeiro do interior do Estado de São Paulo e o sétimo 
do Brasil em tecido osteomuscular e o terceiro de pele. 

Enfermaria para tratamento em Oncologia Clínica – está equipada com 8 leitos para internações de 

pacientes oncológicos para tratamento clínico. Possui uma equipe formada por 2 médicos, 5 
enfermeiros e 8 auxiliares de enfermagem treinados e capacitados aos atendimentos oncológicos. 

Tumores de pele – foi implantada técnica avançada para sua retirada. Permite analisar detalhadamente 
as margens do tecido tumoral, durante a intervenção.  

Elevadores e Portas Corta-Fogo foram modernizados. 
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Campanhas/Outras Atividades 
 

Serviço de Atendimento À Violência Doméstica e Agressão Sexual – SEAVIDAS recebeu novo espaço 

para prestar atendimento e acolher as vítimas de violência doméstica e casos de agressão sexual 
envolvendo adolescentes, crianças e adultos. 

Mutirão: - Investigação de Paternidade  - Parceria: Instituto de Medicina Social e Criminalística. 
Realização: foram agendadas 1.043 famílias e coletado material biológico de 462 famílias. 
- Retina - foi realizado mutirão para atendimento de pacientes que aguardavam agendamento de 
consultas no Ambulatório de Retina. Realização: Foram agendados 230 pacientes e 170 atendidos.  

Campanhas/encontros com a participação do hospital: 12ª Campanha da Voz; Campanha especial de 

doação de sangue para funcionários do HCRP; Semana de amamentação; Campanha Nacional de 
Prevenção do Câncer de Pele; I Encontro de Humanização da Central de Quimioterapia; Dia Nacional 
de Luta contra Queimaduras; Campanha “Cuidado: Sua Coluna é Frágil” e Dia do Paciente no Hospital. 

Projetos:  iniciou a ampliação dos postos de coleta de material biológico.  
 

Humanização e Responsabilidade Social 
 

O HC desenvolve projetos de Humanização Hospitalar e Responsabilidade Social, oferecendo 
aos clientes novas perspectivas para tratamento médico, com ações que valorizam a 
humanização no atendimento hospitalar, nas relações de trabalho, promovendo respeito à 
cidadania e ao meio ambiente e ainda contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 
Destacaram-se: 
 

Arte, Cultura e Lazer no Hospital; Grupo Comunitário de Saúde Mental “Canto Comunitário”; 
programações especiais para as festividades da Páscoa com distribuição de 980 ovos de chocolate 
para as crianças; “Grupo Expresso Riso”; Classe Hospitalar; Biblioteca Viva em Hospitais; Reinserção 
Escolar; Jornal Salada de Frutas; Acolhimento durante a internação, e Projetos realizados em conjunto 
com o voluntariado. 

 

Prêmios recebidos 
 

“Amigo do Meio Ambiente 2011”; Certificação Ouro em Eletrocirurgia Segura ao Bloco Cirúrgico do 
Hospital e da Unidade de Emergência; Pesquisa de Opinião - a Maternidade do Hospital foi a segunda 
melhor bem avaliada no Estado de São Paulo, segundo a opinião dos usuários do SUS, sendo 
referência por ter como foco o acompanhamento gestacional de alto risco como malformação do feto, 
mãe com diabetes, hipertensão, doenças infecciosas, entre outras.  

 

 

3. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP - HCFMUSP 
 
Investimentos em obras e equipamentos 

 

Em 2011 foram investidos R$  29 milhões para a modernização e ampliação das atividades das 
Unidades que compõe o HCFMUSP. Sendo R$ 24,8 milhões do orçamento Estadual.  

 

Unidades Obras R$ Equipamentos R$ Total R$ 

Instituto Central 9.400.481,70 2.781.149,74 12.181.631,44 

Instituto de Radiologia 311.395,54 0,00 311.395,54 

Instituto do Coração 2.278.532,70 9.770.218,12 12.048.750,82 

Instituto da Criança 1.551.654,84 241.909,79 1.793.564,63 

Infraestrutura + Hospitais Auxiliares 496.851,35 706.211,03 1.203.062,38 

Instituto de Ortopedia e Traumatologia 437.046,57 4.152,60 441.199,17 

Instituto de Psiquiatria - 15.500,00 15.500,00 

Instituto de Medicina Física e Reabilitação - 1.093.643,55 1.093.643,55 

Total 14.475.962,70 14.612.784,83 29.088.747,53 

 

Recursos Humanos 
 

A equipe de trabalho totaliza 14,8 mil colaboradores. No ano de 2011 o processo seletivo do  
Hospital contou com a autorização governamental para preenchimento de 808 funções- 
atividades e realização de 112 concursos públicos e 473 contratações. 
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Produção Assistencial em 2011 
 

Produção Hospitalar e Ambulatorial 

Leitos operacionais 1.998 leitos 

Número de saídas hospitalares 59.397 saídas  

Taxa de ocupação mensal 77,5% a 81,4% (79,7% média anual) 

Média de permanência 7,9 a 9 dias 

Atendimento na unidade de emergência 240.079  

Internações 25.614 

Consulta médica 1.277.890  

Cirurgias 32.830  
 

Produção de Diagnóstico por Imagem  

Raio-X 365.380 exames 

Tomografias 74.825 exames 

Ressonância magnética 16.618 exames 

Outros exames (inclui USG) 175.250 exames 
 

Assistência Farmacêutica  
- Dispensadas cerca de 1.633.259 receitas nos ambulatórios, incluindo o Programa de entrega de 

medicamentos em casa e a farmácia de atendimento ao Servidor.  
- Pacientes internados - Atendimento:  710.376 prescrições.  
- Produção interna da Unidade de Farmacotécnica Hospitalar (UFAR): 14.454 milhões de unidades. 
Economia: cerca de R$ 12.8 milhões. Produção: 140,9 mil unidades de medicamentos especiais e para 

projetos de pesquisa. 
 

Outros Destaques 
 

Inaugurações/Obras/Reformas 
 

Central de Materiais Esterilizados do Instituto Central do HCFMUSP: novo sistema robotizado de 

lavagem, esterilização e desinfecção de materiais médicos hospitalares. Com tecnologia moderna, é 
pioneira na América Latina e busca assegurar uma eficiente prevenção de infecções hospitalares, com 
foco na segurança do paciente. Investimento: R$ 6 milhões.  

Centro de Reprodução Humana do Instituto Central do HCFMUSP: foi reformado e conta com 

laboratórios de micromanipulação de gametas, sêmen, criopreservação, e laboratório de pesquisa 
Genômica para investigar anomalias e dar aconselhamento genético aos casais. Capacidade de 
atendimento: aumentou em 50%. Meta:  elevar 80 ciclos fertilização in vitro para 100 ciclos a partir de 
2012. 

Serviço de Tomografia do Instituto de Radiologia do HCFMUSP: teve sua área reformada para a 

instalação do novo tomógrafo de dupla energia, o primeiro a ser utilizado na América Latina. 
Investimento: R$ 4,3 milhões. Objetivo: melhorar a precisão diagnóstica e o atendimento aos cerca de 
3.500 pacientes/mês que realizam exame na unidade. 

Centro de Diagnóstico em Gastroenterologia do Instituto Central do HCFMUSP: a reforma 

propiciará triplicar o serviço de atendimento. Expectativa: 15 mil procedimentos por ano. Total de 35 
tipos de exames é oferecido aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Investimentos: R$ 5 
milhões. Realização: ampliação do escopo de atuação do Centro, para área de 550 m².  

Divisão de Clínica Urológica do Instituto Central do HCFMUSP - novas instalações das salas 

cirúrgicas na unidade de internação. A nova unidade humanizada de internação hospitalar é 
considerada a mais avançada na Rede Pública de Saúde do Brasil. 

 

Prêmios 
 

Incentivo em Ciência e Tecnologia: a equipe de pesquisadores do Sistema FMUSP-HC foi agraciada 

com o “Prêmio Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS 2010” do Ministério da Saúde. 

Murányi 2011:  Laboratório de Pneumologia Experimental foi o vencedor da 10ª edição.  

Mário Covas: em abril, o Hospital Auxiliar de Suzano do HCFMUSP recebeu o prêmio  com o trabalho 

“Otimizando a ocupação de leitos hospitalares e melhorando a qualidade de vida de pacientes 
dependentes de ventilação mecânica através do cuidado domiciliar”, na categoria Excelência em 
Gestão Pública. 

Gestão de Qualidade: Divisões de Enfermagens do Instituto Central, Psiquiatria, Coração,  Ortopedia e 

Traumatologia receberam o prêmio em Dimensão Hospitalar oferecido pelo Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de São Paulo (Coren-SP). 
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Outros prêmios: Menção Honrosa “Qualihosp 2011”; Hospital Amigo do Meio Ambiente; Orgulho 

Autista; Internacional Confederación Latino-Americana de Terapeutas Ocupacionales – CLATO; 
Proteção Brasil 2011; Ouro do SINASC. 

 

Outras atividades  
 

Programa Visão do Futuro: Divisão de Clínica Oftalmológica do Instituto Central do 
HCFMUSP em parceria com Fundo Social de Solidariedade e secretarias estadual e municipal 
da Educação e da Saúde participaram do Programa.  

 

Objetivo: - atender estudantes do 1º ano do ensino fundamental. - realizar exames oftalmológicos para 
identificar e prevenir a deficiência visual nos alunos. - diminuir os elevados índices de evasão escolar. 
Realização: maio, junho e agosto.  Atendimento: mais de 4.500 crianças de 6 e 7 anos. 

 

Outras campanhas/mutirões: Semana Mundial de Prevenção de Quedas; Semana do Doador 
no HCFMUSP; Campanha “Meu Prato Saudável”; Campanha para a população para marcar o 
Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol; “Eco Fila Zero” mutirão para realizar mil 
ecocardiogramas. 

 
 

4. Fundação para o Remédio Popular - FURP 
 

Obras e investimentos 
 

Em 2011 foram realizados os seguintes investimentos: 
 

Unidade Américo Brasiliense – Obras:  R$ 1,7 milhão; Laboratório de Controle de Qualidade: R$ 2,3 
milhões; Aquisição de máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, instalações prediais e 
equipamentos de informática: R$ 3,2 milhões. 
 

Unidade de Guarulhos: Equipamentos importados: R$ 0,6 milhão. 

 
Aperfeiçoamento da Produção 

 

Certificação de Boas Práticas de Fabricação - em julho de 2011 foi aprovada a Resolução nº 
3.325 concedendo à FURP – unidade de Américo Brasiliense – a Certificação de Boas Práticas 
de Fabricação para a linha de produção de sólidos e produtos sujeitos a controle especial 
(comprimidos). A certificação tem validade por 2 anos. A inspeção para a obtenção da BPF 
para os produtos injetáveis e comprimidos revestidos está prevista para o início de 2012. 
 

Implantação do módulo de produção MES do Sistema Integrado de Gestão Empresarial 
(ERP) em Guarulhos foi finalizada necessitando de manutenção preventiva e corretiva. As 
melhorias solicitadas pelos usuários foram implantadas no sistema  e treinamento foi efetuado 
para os usuários de Américo Brasiliense. 
 

Dois projetos merecem destaque em 2011: 
 

Linha Automática para Envase e Embalagem de Comprimidos em Frascos Plásticos - fase final de 
implantação em Guarulhos. O sistema encontra-se em fase final de teste em aceitação na fábrica (FAT) 
na Alemanha. Investimento previsto:  R$ 3,5 milhões. Convênio:  Ministério da Saúde.  

Adequação do Sistema para Geração de Água Purificada (PW) do Prédio 2 - projeto em Guarulhos. 
Parceria: Ministério da Saúde. Conclusão: meados de 2012. Investimentos: R$ 4,9 milhões. 

 

Produção: 1,7 bilhão de unidades farmacêuticas de janeiro a dezembro 2011. 

 

Outras ações - No início de 2011 a FURP socorreu as vítimas das enchentes do município de  
Franco da Rocha, na Grande São Paulo.  
 

Repasse: 1,5 toneladas de medicamentos. Ação conjunta: Secretaria de Saúde 

 

Em abril, a FURP participou da reunião do Grupo Especial do Complexo Industrial em Saúde.  
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Resultado: acordo de transferência de tecnologia para a produção de medicamento antiparksoniano. 

 
A Fundação aplicou, em maio, vacina contra a gripe e contra o vírus H1N1 aos funcionários, 
estagiários, jovens cidadãos e terceiros no ambulatório da FURP. Beneficiários: 800 pessoas. 
 
 
 

5. Fundação Oncocentro de São Paulo - FOSP 
 
 

Treinamentos e Capacitações - A Fundação realizou treinamentos teórico-práticos para 
profissionais de saúde 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 e Mama. 
Capacitação: 919 profissionais da rede básica de saúde. Municípios: Barueri, Caieiras, Cajamar, 
Carapicuíba, Cotia, Embu, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, 
Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Santana de Parnaíba, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e 
Departamentos Regionais de Saúde (DRS) da Baixada Santista e São João da Boa Vista. Curso: 
capacitação gerentes do município de Poá e da Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste do 
município de São Paulo. Total: 79 participantes. Resultado: qualificação técnica e administrativa para 
incremento das ações inerentes ao Programa de Rastreamento do câncer de colo uterino.  

 

Controle de Qualidade - Em 2011 deu-se continuidade ao Programa de Monitoramento 
Externo de Qualidade (MEQ), procedendo à revisão diagnóstica de lâminas oriundas dos 
laboratórios que realizam exames Papanicolaou para o SUS/SP. 
 

Parceria: Instituto Adolfo Lutz.  Resultado: - revisão das 7.342 lâminas referentes ao ano 2010.  - 
conclusão do Sistema de Informação para o MEQ/SP. Finalidade: manter on-line as informações 
referentes à revisão diagnóstica.  

“Reciclagem em Colpocitologia” - foram 2 cursos com 32 horas de carga horária. Objetivo: aprimorar a 
qualidade diagnóstica.   Parceria: Instituto Adolfo Lutz. Participantes:  médicos patologistas, 
biomédicos, biólogos e citotécnicos. Total: 28 profissionais.  

Registro Hospitalar de Câncer - RHC - foi implantado em 70 hospitais da Rede de Atenção Oncológica 

e em outras 05 instituições com atendimento em câncer (voluntárias), que são avaliados. As equipes 
recebem treinamento quando necessário. 

Base de dados estadual  - conta com 432.192 casos novos, diagnosticados entre janeiro de 2000 e 

dezembro de 2011. Conta com dados atualizados de seguimento em 80% dos casos e confirmação 
microscópica em 98%. 

Curso para formação de Citotécnicos - em setembro de 2011, ocorreu a formatura dos 14 alunos do 
Curso “Técnico em Citopatologia” – curso reconhecido pelo Conselho Estadual da Educação. 

 

Informações/Epidemiologia - Os boletins de  Registro Hospitalar de Câncer - RHC continuam 
disponibilizados no site da FPSP. Em 2011 foram publicados quatro boletins. A base de dados 
geral do RHC para consultas e tabulação, e a específica de tumores infantis está 
disponibilizada. 

 

Em 2011 foi disponibilizada no site da FOSP todos os meios de acesso e envio de dados para 
a demonstração dos resultados da Campanha de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer 
Bucal.  
 

Resultado: redução significativa de documentos enviados e agilidade na divulgação dos resultados.  No 

período de janeiro a dezembro de 2011 foram realizadas:  7.597 consultas, sendo admitidos 155 
pacientes novos, e entregues 1.044 próteses. 

 

Laboratório de Anatomia Patológica da FOSP - realizou em 2011 
 

266.878 exames, assim distribuídos: Citologia cervico-vaginal, 241.843 (90,6%), histopatológicos, 
15.666 (5,9%) e imunoistoquímicos 9.369 (3,5%). 
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Administração/Finanças – destacou-se a compra de produtos e serviços por meio de 
Pregões. Das despesas realizadas, 62,64% foram processadas com licitação, sendo 10 (dez) 
sessões de Pregão Eletrônico e 10 (dez) negociações pelo sistema BEC – Bolsa Eletrônica de 
Compras. A soma de todos os preços referenciais de mercado foi de R$ 602.358,64 e o valor 
total negociado foi de R$ 508.458,27. Resultado:  R$ 93.900,37 de economia e redução de 
15,59%. 

 

Compras com fornecedores exclusivos - totalizaram 06 (seis) inexigibilidades, somando valor 
de R$ 237.011,92, perfazendo 29,20% do valor total gasto. As despesas com valor inferior a 
R$ 8.000,00 totalizaram 15 procedimentos, de R$ 47.726,38, equivalente a 5,6% do valor total 
e 1 (uma) dispensa com ratificação de R$ 324,00,  0,10% do valor total gasto. 
 

Pessoal e Encargos - total gasto durante o ano de 2011 foi de R$ 5.755.396,72, sendo 70% 
(R$ 4.027.652,70) proveniente do Tesouro do Estado, da Secretaria da Fazenda, Fonte 001 e 
30% (R$ 1.727.744,02) de Recursos Próprios.  

 

Custeio e Investimento – valor gasto até novembro foi de R$ 2.550.622,37 sendo 94% (R$ 
2.405.592,66) provenientes de Recursos Próprios e o restante, 6% (R$ 145.029,71) 
provenientes do Tesouro do Estado. 

 
 

6. Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo 
 
A Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo é responsável pelo abastecimento de 
sangue de 128 hospitais da região metropolitana de São Paulo. Dispõe de onze Agências 
Transfusionais e cinco Postos de Coleta fixos.  
 
Em 2011 a Fundação Pró-Sangue realizou a seguinte produção de serviços com o objetivo de 
fornecer hemocomponentes e serviços hemoterápicos: 
 
Produção e Serviços Hemoterápicos Quantidade 

Candidatos à Doação  165.043 

Bolsas Coletadas 133.582 

Bolsas Fracionadas 339.706 

Exames Laboratoriais  3.274.028 

Bolsas – Hemocomponentes Distribuídos 328.329 
 

A Fundação Pró-Sangue forneceu, em média, 27.300 hemocomponentes/mês aos clientes 
cadastrados, além de serviços sorológicos e imunohematológicos e controle de qualidade. 
 

Ações de Captação de Doadores 
 

- Em 2011, além das tradicionais datas em comemoração ao doador (internacional em junho e nacional 
em novembro), foram realizadas diversas Campanhas pontuais como “Bombeiro Sangue Bom”, 
“Motociclista Sangue Bom”, “Road Wings”, “Level Up! Quest da Vida”, “Sangue Corinthiano”, “Rock no 
Sangue”, “Drogaria São Paulo”, “Barueri Sou do Bem”, “Vidas por Vidas” da Igreja Adventista, “Trote 
Solidário” dos alunos da Faculdade de Medicina da USP, torcedores de clubes de futebol, assoc iações 
religiosas, entre outras. 
- Programa de Coleta Externa foi realizado em empresas, universidades, escolas e comunidades. 
Resultado:  responsável por 5% das bolsas coletadas. 

- Serviço de van atendeu a 780 doadores em 2011. Grupos de até 15 doadores podem solicitar o 
veículo pelo Alô Pró-Sangue.  
- Campanha “Doe sangue e passe a bola para um amigo” criada pela Publicis Brasil. Objetivo: criar o 
hábito de doação nas pessoas, de modo a engajá-las na divulgação da causa. Contou com o apoio de 
celebridades, esportistas, cantores e atores. 
- Clube Irmãos de Sangue alcançou a marca de 6.300 doadores que recebem mensalmente 
informações online sobre as principais Campanhas do Pró-Sangue. 
- Ações de marketing destacaram-se a convocação de doadores por telefone, e-mails, malas-diretas e 
SMS (em parceria com a VIVO), inserções na mídia impressa e eletrônica. Total:  1.700 espaços 
gratuitos. Do total de doações realizadas, 85% são voluntárias e 15% são de doadores de reposição, 
vinculados a pacientes. 
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7. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP 
 
 
Serviços Assistenciais  
 

Em 2011 foram realizados:  
 

Implementação: - Transplantes de Rim, Fígado, e Rim e Pâncreas Conjugado. 

Ampliação: - Maternidade para atender demanda de partos e de baixo e médio risco, em virtude do 

encerramento do convênio SUS com Hospital Filantrópico na região; 
 - Atendimentos de oftalmologia. Objetivo: atender demanda devido ao fechamento de Hospital 
Filantrópico na região; 
- Organização do atendimento em urgência e emergência; 
- Leitos de terapia intensiva da Unidade Coronariana.  

Implantação: - Central de Gerenciamento de Leitos. 
- Unidade de Urgência e Emergência de média complexidade. Parceria: município de Botucatu. 

- Leitos de cuidados semi-intensivos no Pronto Socorro. 
- Serviço de Cirurgia Crânio-Facial, serviços de neuro-cirurgia, cirurgia plástica, odontologia, psicologia e 
anestesia. 
- Unidade de Atendimento de Acidente Vascular cerebral. 
- Serviço de Remoção e Transporte de Pacientes inter-hospitalares. 
- Centro de Infusão de Imunoderivados. 
- Escritório de Qualidade. 
- Unidade de Alta hospitalar. 
- Serviço de Engenharia Clínica. 
- Serviço de Cirurgia geral. 

Em andamento: - Ampliação do serviço de hemodiálise; 
 

Serviços Administrativos 
 

Implantação: - Metodologia para Apropriação de Custos. 
- Serviço de registro de pontos eletrônico dos servidores. 

Solicitação: - Credenciamento da Equipe e do HC para realização de Transplante de Coração. 
 - Credenciamento da Equipe e do HC para realização de Transplante de Medula. 

Aquisição e Implantação:  de novo sistema de informática hospitalar; 
 

Ensino 
 

O Hospital das Clínicas de Botucatu conta atualmente com: 
 

Discriminação Quantidade 

Médicos contratados 177 

Docentes 280 

Residentes em treinamento  360 

Alunos de aprimoramento.  63 
 

Investimentos em obras e equipamentos 
 

Construções /Reformas/ Ampliações concluídas: 

- Sala de Recuperação Anestésica; - Atendimento Especializado em Urgência e Emergência; - Arquivo 
Médico; Central de Abastecimento;  - Farmácia de Alto Custo. 

Construções /Reformas/ Ampliações em andamento: 

- Ampliação da hemodiálise; - Ala administrativa; - Enfermaria de psiquiatria; - Enfermaria de cirurgia 
geral; - Endoscopia; - Pronto Atendimento da mulher; - Adequação de ambiente para pacientes com 
obesidade mórbida. 

Em Licitação/Execução Projetos: 

- Enfermaria de neuro cirurgia e neurologia clinica; - Enfermaria de ortopedia; - Enfermaria cirurgia 
vascular; - Centro Cirúrgico; - Salas de espera do Centro Diagnóstico por Imagem; - Acolhimento do 
Serviço de Urgência e Emergência; - Adequação espaço para nova ressonância; - Adequação e 
ampliação do Serviço Medicina do Sono. 
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Ampliação de Leitos/Serviços 

Total: 65 leitos, assim distribuídos: 
 

Tipo Qtidade Tipo Qtidade 

Enfermaria Cirurgia Geral 9 Pronto socorro secundário 12 

Enfermaria de clinica médica 11 Recuperação anestésica 8 

Retaguarda U/E – terapia semi intensiva 12 Central de altas 7 

Unidade de AVC 4 UTI Coronariana 2 
 

Equipamentos adquiridos 
- Hemodiálise - 11 máquinas 

- Ressonância Magnética de 3T 
 

Produção hospitalar - estimativa em 2011 
 

Tipos Quantidade 

Leitos - Operacionais 
           - Unidade de Terapia Intensiva 

367 
76 

Consultas ambulatoriais 
Atendimentos de urgência 

426,8 mil 
131,8 mil 

Exames Laboratoriais (Patologia Clínica e Anatomopatologia):   
Métodos Gráficos (ECG, EEG, Teste ergométrico, Holter, Ecocardiograma) 
Exames de Imagem (tomografia, ultrassonografia, Raio X)   
Exames diagnósticos (endoscopia, função pulmonar, e outros) 

2,0 milhões 
39,2 mil 
147 mil 

16,4 mil 

Procedimentos especializados (quimioterapia, radioterapia, terapia renal substitutiva, 
e outros)  

132 mil 

Internações 
Cirurgias 

20,7 mil 
14,4 mil 

Farmácia de Alto custo 87,8 mil pessoas 

Itens dispensados 4,5 milhões 
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Secretaria de Logística e  Transportes 
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Secretaria de Logística e Transportes 

                                                                          
 

 
 

Demonstrativo de Despesas 
                                                                                                                                                                  R$ mil 

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 65.632,7 92.262,4 40,6%

Pessoal 16.865,4 18.164,4 7,7%
   funcionários ativos 2.894,2 3.275,5 13,2%
   inativos e pensionistas 0,3 0,1 -75,3%
   obrigação patronal/insuf financeira 13.971,0 14.888,8 6,6%

Custeio 28.403,1 62.718,8 120,8%

Investimentos 20.364,2 11.379,2 -44,1%

2- Entidades Vinculadas 6.374.238,3 4.516.010,7 -29,2%

  DER 6.153.668,8 4.260.493,3 -30,8%
pessoal * 337.687,1 395.786,6 17,2%
custeio 820.694,1 887.814,7 8,2%
investimento 4.751.988,0 2.976.804,0 -37,4%
sentenças judiciais 243.299,6 88,0 -100,0%

  Daesp 64.371,7 94.223,5 46,4%
pessoal * 16.822,8 18.844,1 12,0%
custeio 24.663,5 30.521,3 23,8%
investimento 22.034,5 44.858,1 103,6%
sentenças judiciais 850,9 - -

  Artesp 156.197,8 161.293,8 3,3%
pessoal 0,0 854,1 0,0%
custeio 156.174                         156.309,5 0,1%
investimento 24,1 4.130,3 17020,7%

3- Transferências a Empresas 772.277,5 807.166,7 4,5%
pelo Tesouro

Dersa 767.277,5 646.166,7 -15,8%
pessoal e custeio 14.289,2 16.166,7 13,1%
transferências de capital 752.988,3 630.000,0 -16,3%

Cia DOCAS de São Sebastião 5.000,0 161.000,0 3120,0%
transferências de capital 5.000,0 161.000,0 3120,0%

Total da Despesa (1+2+3) 7.212.148,5 5.415.439,8 -24,9%

* Inclui obrigação patronal.  
Secretaria de Transportes mudou a denominação para Secretaria de Logística e Transportes pelo Decreto nº 56.635 de 
1º/01/2011. 
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Número de Funcionários 
 

 

2010 2011 11/10

Secretaria 89 90 1,1%

   Ativos 89 90 1,1%

Dersa 919 938 2,1%

   Ativos 629 647 2,9%

   Inativos e pensionistas 290 291 0,3%

Daesp 329 322 -2,1%

   Ativos 173 174 0,6%

   Inativos e pensionistas 156 148 -5,1%

DER 10.381 10.050 -3,2%

   Ativos 4.125                          4.076                          -1,2%

   Inativos e pensionistas 6.256 5.974                          -4,5%

Total da Pasta 11.718 11.400 -2,7%

 

I - Atividades 
 

Planejamento de Transportes 
 
Em 2011 destacaram-se as seguintes atividades 
Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira de PPP’s:  
 Viabilidade econômico-financeira de PPP para a Rodovia dos Tamoios e Contornos de Caraguatatuba e 
São Sebastião. 
Anel Ferroviário de São Paulo – Ferroanel: 
Monitoramento do desenvolvimento dos estudos funcional e de demanda do Ferroanel 
Rodoanel: 
Desenvolvimento de estudos de alternativas de financiamento do Trecho Norte do Rodoanel; 
Estudos de tráfego para subsídio ao desenvolvimento do projeto e do EIA/RIMA do Trecho Norte do 
Rodoanel; 
Planejamento Estratégico: 
Programação para o Desenvolvimento dos estudos para a “Caracterização e Quantificação dos Custos 
Logísticos Setoriais do Estado de São Paulo”; 
Desenvolvimento de modelos para monitoramento dos resultados do Programa Pró-Vicinais. 
Travessia Seca Santos – Guarujá: contratação da DERSA para realização do Estudo e Avaliação das 
Alternativas da Ligação Santos/Guarujá. 
A alternativa escolhida foi a de túnel imerso sob o Canal de Santos, ligando a região de Outeirinhos, em 
Santos, ao Distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá.  Valor do empreendimento:  R$ 1.359 bilhão, 
sendo R$ 40,95 milhões para a contratação do Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental. O edital 
de contratação do projeto executivo foi publicado em dezembro/11. 

 
 
II. Entidades Vinculadas 
 
 
1- Departamento de Estradas de Rodagem – DER 
 
Investimentos na Infraestrutura física 
 

Implantações/duplicações, contornos, pavimentação e recuperação de rodovias estaduais : Concluídos 
439,22 km de implantações/duplicações, contornos, pavimentação e recuperação de rodovias 
estaduais. 

Recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais na SP 
345, no trecho entre o entroncamento com a rodovia SP 330 e a divisa com a regional DR 14 - do km 
83,3 ao km 122,67, com 39,37 km de extensão, nos municípios de Ipuã e São Joaquim da Barra; 
Ligação Rodoviária da SP 294 (km 349) a Avenida Nações Unidas, com 3,5 km de extensão, no 
município de Bauru; 
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Execução das obras e serviços de recapeamento da pista existente e pavimentação dos 
acostamentos no trecho entre o km 0,00 (entroncamento com a SP 270) e o km 27,30 e duplicação 
da rodovia entre o km 6,00 e o km 9,00 da SP 141, nos municípios de Araçoiaba da Serra, Capela 
do Alto e Tatuí.  

Estudos e Projetos: Em 2011 foi dada continuidade no desenvolvimento de diversos projetos: 
1) Rodovias Estaduais : 
Projetos e Estudos+Ambiental - Extensão: 208,39km   R$ 11.501.202,06 
Estudos Apoio a verificação de projetos - Extensão 300,00km R$ 3.517.078,93  
Duplicação de Rod. Estaduais + Ambiental SP 320: Extensão: 8,58 km R$ 6.637.236,89 
Subtotal das Rodovias Estaduais R$ 21.655.517,88 
2) Estradas Vicinais + Ambiental: Extensão: 116,528 km R$ 10.113.379,42 
3) Rodovias de Acesso: Extensão: 59,80 km R$ 2.133.380,57 
4) Plantio Compensatório R$ 2.073.163,47 
Total de Investimento R$ 35.975.441,34  

 
Gerenciamento de Obras 

Rodovias Estaduais  - SP 320 – Duplicação R$ 12.270.494,41 
                                  - Etapa II de obras R$ 855.437,93 
                                  - Etapa III de obras R$ 1.323.475,59 
                                  - Etapa IV de obras R$ 4.430.981,66 
Total de Investimento R$ 18.880.389,59  

 
Em 2011 foram investidos em serviços de Conservação e Sinalização rodoviária cerca de R$ 
325.708.040,00. 

 
Investimentos em Obras Rodoviárias em 2011 

Pavimentação/Duplicação/Recuperação de 
Rodovias Estaduais 

Rede Vicinal Patrulha 
Rodoviária 

Total Geral 

1.799.346.791 712.241.251 19.115.612 2.530.703.654  

 
Programa de Recuperação de Vicinais 

 Investimento 
Obras da 1ª Etapa: concluídas. Extensão: 2.115 km.  
Beneficiados:  194 municípios. 

R$ 409 milhões 

Obras da 2ª Etapa: concluídas. Extensão: 2.525 km. 
Beneficiados:  246 municípios. 

R$ 691 milhões, financiado 
parcialmente com recursos do BID 

Obras da 3ª Etapa: Praticamente concluídas, com 
previsão de término para fevereiro/2012. Extensão: 3.140 
km. Municípios Beneficiados: 261. 

R$ 1,21 bilhão, financiado parcialmente 
com recursos do BIRD 

Obras da  4ª etapa :  Praticamente concluídas, com 
previsão de término para fevereiro/2012. Extensão: 3.265 
km. Beneficiado:  287 municípios. 

R$ 848 milhões, com recursos do 
Tesouro do Estado e do BIRD 

 
 

Parcerias:  Municípios – Andamento:  606 convênios, incluindo Pró-Vicinais, Programa de Parcerias, 
Programa de Pavimentação, os extras e os de Terminal Rodoviário. Extensão das obras: 3.199 km. 
Beneficiários: 337 municípios e cerca de 16 milhões de habitantes. 
Terminais Rodoviários - Conclusão das reformas:  09 terminais. Municípios:  Cândido Mota, Cerqueira 
César, Colômbia, Ibirá, Itariri, Itupeva, Reginópolis, Santo Expedito e Severínia. 
Operação Rodoviária - Cobertura: 15.500 km de rodovias são desenvolvidos pelas 57 UBAs – Unidades 
Básicas de Atendimento, que prestam serviços gratuitos aos usuários das rodovias.  Finalidade: 
serviços de socorro mecânico, remoção de veículos em pane e acidentados ou de obstáculos nas 
pistas, resgate e atendimento de primeiros socorros às vítimas de acidentes, apoio com informações e 
orientações. Abrangência:  562 municípios paulistas. Cobertura: em média, 28 mil usuários por mês em 
mais de 333 mil atendimentos por ano.  
A COI - Central de Operações e Informações opera o serviço de atendimento telefônico 0800, um canal 
de comunicação gratuito que visa maior comodidade e agilidade no atendimento dos usuários nas 
rodovias operadas pelo DER. Operando 24 horas por dia, a COI atende as solicitações de socorro 
mecânico feitas pelos motoristas nas rodovias, presta informações sobre condições de tráfego, 
localização de pedágios, balanças e pontos de referência, condições climáticas, itinerários, tarifas de 
pedágio e monitora, em tempo real, as condições de tráfego das principais rodovias estaduais através 
de Câmeras, Analisadores de Tráfego e Medidores de Temperatura. Atendimento:  mais de 2,23 
milhões de ligações através do telefone 0800 055 5510, com uma média de 6,2 mil ligações por dia. 
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Radares - Programa Estadual de Segurança Rodoviária -  Meta:  redução de acidentes, principalmente 
os que resultam em vítimas fatais, contava, em 2011 – Total:  377 equipamentos fiscalizadores de 
velocidade, sendo 136 radares fixos, 42 fixos OCR, 1 fixo de faixa exclusiva de veículos pesados, 64 
radares estáticos, 18 lombadas eletrônicas e 116 equipamentos operados pela PMRv. 
Comitê de Tecnologia - Realização:  Seminário Novas Tecnologias. Participação:  220  pessoas, entre 
técnicos do DER, parceiros, projetistas e construtores. 
Fiscalização de veículos de carga - Intensificação da fiscalização dos veículos de carga pelo DER. 
Objetivo: coibir o excesso de peso.  
Execução da Fiscalização:  em toda a malha viária paulista. Total:  180 pontos, sendo 43 pontos fixos 
(Operação ininterrupta) e 137 pontos móveis/volante (Operação 6 horas)  sendo que 102 pontos estão 
na malha concedida e 78  administrada diretamente pelo DER, sendo destes 61 móveis e 17 fixos em 
fase inicial de implantação. 
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 em 2011: 87.440 usuários.  
Sítio do DER -  www.der.sp.gov.br – Objetivo:  disponibilizar informações institucionais e de utilidade 
pública  eserviços a população em geral. Entre as informações temos desde o histórico do 
Departamento até Programas de obras em andamento, informações de pedágio, restrições de tráfego, 
disponibilização de 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, Mapas Rodoviários, e a roteirização (WebRotas). Em 2011 o site do 
DER sofreu uma reformulação para torná-lo mais amigável ao usuário. Em 2011, foram contabilizados 
quase 6,5 milhões de acessos ao site do DER. 

 
2- Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São 
Paulo – ARTESP  
 

Finalidade: Regulamentar e fiscalizar todas as modalidades de serviços públicos delegados de 
transportes autorizados, permitidos ou concedidos a entidades de direito privado, no âmbito da 
Secretaria de Logística e Transportes. São hoje consideradas as concessões rodoviárias e o transporte 
público intermunicipal coletivo de passageiros. 

 

Programa de Concessões Rodoviárias de São Paulo 
 

Concessionárias: 19. Investimento no exercício de 2011:  R$ 1,77 bilhões em 6,2 mil km de rodovias 
concedidas à iniciativa privada. O programa está dividido em 2 (duas) etapas: 

Primeira Etapa 
AUTOBAN - Concessionária do Sistema Anhangüera-Bandeirantes S/A; 
AUTOVIAS – Autovias S/A; 
CENTROVIAS - Centrovias Sistemas Rodoviários S/A 
COLINAS - Rodovias das Colinas S/A 
ECOVIAS - Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A 
INTERVIAS - Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A 
RENOVIAS - Renovias Concessionária S/A; 
SPVIAS - Rodovias Integradas do Oeste S/A 
TEBE - Concessionária de Rodovias Tebe S/A 
TRIÂNGULO DO SOL - Triângulo do Sol Auto-Estradas S/A 
VIANORTE – Vianorte S/A 
VIAOESTE - Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - Viaoeste S/A 

Segunda Etapa 
RODOANEL - Concessionária do Rodoanel Oeste S/A; 
VIA RONDON - Via Rondon Concessionária de Rodovia S/A 
CART - Concessionária Auto Raposo Tavares S/A 
ECOPISTAS – Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A 
RODOVIAS DO TIETÊ – Concessionária Rodovias do Tietê S/A 
ROTA DAS BANDEIRAS - Rota das Bandeiras S/A 
SPMAR – Concessionária SPMAR S/A  

 
Em 2011 foram destinados R$ 3,3 bilhões para as rodovias: 

Conservação de rotina e operacionais Investimentos 
R$ 1,53 bilhão R$ 1,77 bilhão  

 
 
 
 

http://www.der.sp.gov.br/
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Realizado: - 1.428.216 atendimentos aos usuários. - desde simples trocas de pneus a ocorrências 
envolvendo ambulâncias e guinchos. 
Houve 3.871 notificações em decorrência de verificações das obrigações. 

 
 
Fiscalização e Gerenciamento Econômico e Financeiro 
 

Programa de Concessões - Quadro de Desempenho Econômico - 2011 em R$ mil  (*) 
Pedágio 6.782.484

Receitas 
Acess/Financ 412.739 

7.195.223

 
Próprio 373.098 

In
g

re
ss

o
s 

Capital 
Terceiros 7.428.627

7.801.725

R$ 14.996.948 

      

Cons. Rotina 321.486 
Despesas 

Operacionais 1.210.403
1.531.889

    

Amortização 5.723.724
Despesas Financeiras 

Juros 1.880.272
7.603.996

    
Investimentos 1.779.298 1.779.298

    
Fixo 404.962 

Ônus 
Variável 232.271 

637.233 

    
Impostos 1.260.829

D
es

em
b

o
ls

o
s 

Despesa s/ Lucro 
Dividendos 1.744.041

3.004.870

R$ 14.557.286 

R$      29.554.234

 
(*) dados extraídos de demonstrativos financeiros não auditados e não publicados 
Explicações - Despesas de Conservação Rotina - Rodovias - Predial - Bens Móveis; 
- Despesas Operacionais são salários e encargos (administração e operação), veículos p/ administração e operação - 
consumo (água, luz, telefone, etc.) - tributos s/ faturamento – seguros/garantias - serviços contratados (auditorias, 
consultorias, etc.) e programa de vicinais. 
- Capital de Terceiros: são os recursos de Curto e Longo Prazo obtidos junto as Instituições Financeiras, tais como: 
BNDES; Debenturistas; Cotistas de Notas Promissórias (Commercial Papers); e outros Bancos particulares (Banco do 
Brasil, Itaú, Santander, etc.). 
- Receitas Acessórias compreendem: uso de faixa de domínio; manutenção de acesso; liberação e apreensão de 
veículos; liberação e apreensão de animais; fibra ótica; A.E.T. (Cargas Especiais – Tarifa); dentre outras. 
 
 
 

Fiscalização e gerenciamento de obras 
 

Serviços concluídos: 
Especificação Qtd. Unid. 

Implantação de acostamentos 177,01 km 
Dispositivos - Ampliação / Reforma 13 unid. 
Dispositivo em nível 01 unid. 
Dispositivos em desnível 11 unid. 
Duplicação de Rodovia 5,02 km 
Implantação de faixas adicionais 4,12 km 
Implantação de Vias Marginais 0,40 km 
Implantação de Passagem Superior 02 unid 
Implantação de passarelas 07 unid. 
Implantação de Posto Geral de Fiscalização - PGF 04 unid. 
Implantação de Posto de Atendimento ao Usuário - SAU 15 unid. 
Implantação de Viadutos 26 unid. 
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Duplicações em Andamento e Concluídas em 2011 
Total 

Rodovia 
Km 

Inicial 
Km 
final Em 

execução* 
Executado

Municípios 

SP-101 11+400 14+640 3,24  Hortolândia 
SP-127 76+000 81+020 3,10  Tietê 
SP-258 262,000 264,800 2,80  Taquarivaí - Contorno 
SP-300 119+200 128+700 9,50  Porto Feliz 
SP-270 115+500 132+620 2,00  Araçoiaba da Serra 
SP-270 381+703 383+300 1,60  Ourinhos 
SP-327 31+433 32,433  1,00 Ourinhos 
SP-342 226,000 229,000 2,20  São João da Boa Vista 
SP-351 214000 218,020  4,02 Catanduva 
SP-360 66+500 74+410 1,00  Jundiaí 
SP-360 74+410 81+700 0,30  Jundiaí 
SP-360 81+550 83+350 1,80  Itatiba 

 Totais 27,54 5,02  
    (* trechos efetivamente em execução) 
 

 
Quantidade de Notificações 

Concessionária 2010 2011 Concessionária 2010 2011 
Autoban  0 7 Cart 18 10 
Vianorte 1 1 Viarondon 4 4 
Rota das bandeiras 25 4 SPvias 1 0 
Centrovias 2 2 Rodovias do Tietê 12 10 
Triângulo do Sol 0 2 Ecovias 5 0 
Autovias 0 1 Ecopistas 5 6 
Renovias 0 14 Rodoanel Oeste 1 2 
Viaoeste 5 58 SPMar 0 6 
Rodovias das Colinas 6 37 Total 85 163 
 
Fiscalização e gerenciamento operacional  
 

Atendimentos aos Usuários 
1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa Total 

Atendimentos 
12 lotes 6 lotes SPMAR 19 lotes 

Ambulâncias  50.495 17.597 829 68.921 
Socorros Mecânicos e Guinchos  517.497 218.741 10.183 746.421 
Inspeção de Tráfego 412.259 159.165 41.450 612.874 

Total 980.251 395.503 52.462 1.428.216 
 
 

Elementos de Segurança Foram Implantados 
1ª etapa 2ª etapa Total 

Discriminação 
12 lotes 6 lotes 18 lotes 

Sinalização Horizontal 
(repintura ou reaplicação mecânica + repintura ou 
reaplicação manual) 

1.089.050 m² 1.391.642 m² 2.480.692 m²

Sinalização Vertical  
(recolocação + reposição + implantação de placas) 

24.619 m² 38.512 m² 63.131 m²

Tachas Refletivas  
(reposição + implantação) 

476.434 unid. 312.584 unid. 789.018 unid.

Defensas Metálicas  
(reparo + reposição + implantação) 

106.929 m 194.163 m 301.092 m

Barreiras de Concreto 
(reconstrução + implantação) 

 37.932 m  22.833 m  60.765 m 
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Notificações às Concessionárias Referentes Acompanhamento das Obrigações 
Contratuais 
 

Quantidade de Notificações    
Concessionária 2010 2011 Concessionária 2010 2011 

Tebe 0 2 Rodovias do Tietê 0 3 
Rota das Bandeiras 0 1 Ecovias 0 2 
Viaoeste 0 1 Ecopistas 11 13 
Cart 1 0 SPMar 0 1 
Viarondon 0 8 Total 12 31 

 
 
Projeto Ponto a Ponto. 
 
Finalidade:  
A ARTESP iniciou a implantação do projeto denominado “Ponto a Ponto”, que consiste na 
implementação de testes para o aperfeiçoamento da cobrança de pedágios por trecho percorrido no 
âmbito do Estado. O sistema de pagamento eletrônico de pedágio através de pórticos torna as viagens 
mais ágeis e seguras, uma vez que não é necessário parar nas cabines. 

Projeto: A Rodovia Santos Dumont (SP-075), no trecho entre Itu (km 15) e Campinas (km 77,6) 
receberá o teste do sistema eletrônico, que funcionará com a instalação de nove conjuntos de 
pórticos com antenas ao longo da via, fazendo a leitura automática de tags colocados nos veículos,  
identificando e registrando a cobrança. Objetiva buscar uma tarifa mais justa ao usuário. Permitirá o 
pagamento de valor proporcional ao que efetivamente for percorrido.  

 
Público Alvo: 
Os usuários que tiverem veículos de passeio ou comercial, registrados nos Municípios de Campinas, 
Indaiatuba, Salto, Itu, Cabreúva, Porto Feliz ou Sorocaba poderão se valer do sistema, inclusive 
adotando o sistema pré-pago. 

 
 

Reajuste: 
A ARTESP unificou o índice adotando o IPCA para reajustar as tarifas de pedágio como indexador 
único para todas as concessões, após negociação com as concessionárias da 1ª fase do programa de 
concessões. 

Reajuste em 1º de julho de 2011, nas tarifas de pedágio das rodovias com concessões 
1ª fase contratos de 1998 e 2000 2ª fase contratos assinados a partir de 2008 
9,77%, com base no IGP-M acumulado entre 
junho de 2010 e maio de 2011 

6,55% IPCA (índice oficial de inflação do país), 
acumulado para o período.  

 
Transporte Intermunicipal de Passageiros 
 

Características do Transporte Intermunicipal: 
618 empresas operam o sistema regular, fretamento e de estudantes; 
Frota:  16.683 veículos; 
Efetua a ligação entre os 645 Municípios do Estado. Transporte:  mais de um milhão de passageiros 
por dia (linhas suburbana, rodoviária e de fretamento)  

 
 

Fiscalização do Transporte Intermunicipal de Passageiros 
Discriminação Quantidade 

Comandos fiscais 
 2010 2011* 

Veículos fiscalizados  81.134 92.278 
Veículos apreendidos      777   1.893 
Notificações emitidas   3.450   3.687 
Autos de infração emitidos   4.693   4.135 

Vistoria de Instalações e Frotas 
Instalações vistoriadas       99     47 
Empresas vistoriadas     274    202 
Veículos vistoriados 3.114 2.354 

  (* dados com base até novembro/2011) 
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Gerenciamento de Procedimentos e Logística do Transporte Intermunicipal de Passageiros 

Sistema regular 

115 empresas; 

672 linhas rodoviárias; 

455 linhas suburbanas; 

2.858 veículos registrados de características rodoviárias; 

1.648 veículos de características suburbanas; 

4,9 anos:  idade média da frota no serviço rodoviário; 

5,0 anos: idade média da frota no serviço suburbano 

Fretamento 

430 empresas 

12.069 veículos de características rodoviárias 

6,6 anos: idade média da frota s. 

Sistema de transporte de 
estudantes 

73 cadastrados, entre autônomos e empresas 
108 veículos 

(dados com base até novembro/2011) 

 
Reajuste tarifário praticado no Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal Regular em 2011, tanto 
para o sistema rodoviário como para o sistema suburbano; 

O reajuste entrou em vigor em 16 de setembro de 2011. O percentual de reajuste foi resultado da 
atualização dos preços dos insumos que compõem a planilha tarifária do setor. 

8,88% 
 

 
Fiscalização e gerenciamento de Ouvidoria 
 

Em 2011 a Ouvidoria da ARTESP recebeu, documentou e processou 6.327 demandas de usuários, 
conforme se verifica nas tabelas abaixo: 

 
Demandas Permissão Concessão Total 

Reclamações 3.648 1.677 5.325 

Informações    457    411    868 

Sugestões      26     72     98 

Elogios      25    11     36 

Denúncias       0      0      0 

Total 4.156 2.171 6.327 

% 65,8% 34,2% 100,0% 
 

  

Demandas Atendidas Permissão Concessão Casa Civil 

Pendentes Internamente 649 15,7% 246 11,3% 49 45,8% 

Pendentes Fiscalização (Externa) 123 2,9% nihil 0,0 nihil 0,0 

Plenamente Atendidas 3.384 81,4% 1.925 88,7% 58,0 54,2% 

Total  4.156 100,0% 2.171 100,0% 107 100,0% 

 
 Permissão   Concessão  

Tipos de Manifestações  2010 2011 % 2010 2011 % 

Reclamações 2.544 3.648 43,4 1.582 1.642 3,8 

Informações 318 457 43,7 267 446 67,04 

Sugestões 21 26 23,8 35 72 105,7 

Elogios  11 25 127,3 10 11 10 

Denúncias 0 0 0 0 0 0 

 
Total de Manifestações Recebidas pelo 0800 ARTESP 

Tipos de Manifestações S/ARTESP Concessão Permissão S/ Outros Órgãos Total 

Orientação 1.672 7.400 16.337 4.149 29.558 

Reclamações Não Protocoladas 0 599 1450 0 2.049 

Sugestão 0 8 0 0 8 

Elogios 4 3 3 0 10 

Trotes/Ligações Mudas 0 0 0 2.038 2.038 

Reclamações Protocoladas Artesp 7 447 1.593 0 2.047 

Total 1.683 8.457 19.383 6.187 35.710 
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Administração interna - Unidade de Gestão Administrativa – UGA cabe o planejamento, 
administração  gerenciamento das atividades de licitações e contratos, recursos humanos, 
orçamento e finanças e serviços gerais da ARTESP.  
 

Editais licitatórios: 16 no modal pregão eletrônico.  
Economia média: 11% quando relacionado ao valor de referência apurado no mercado. 

 

Comunicação – Imprensa - cabe a elaboração e coordenação do plano de comunicação, a 
divulgação das atividades da autarquia e a promoção, organização e coordenação de ações de 
comunicação realizadas pelas concessionárias e permissionárias, almejando campanhas 
institucionais e sociais. 
 

Realizado em 2011: 
 

Eventos/ Organização: 

26/07/2011 – Organização do Workshop Sistema Eletrônico de Arrecadação de Pedágios: 
Alternativas para as Rodovias Paulistas. 

 

 

Parcerias: 

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP 
Campanha do Agasalho 2011 - Arrecadação:  329.512 peças. A Agência realizou um almoço 

beneficente e doou 35.000 peças diretamente a 10 entidades sociais de São Paulo. 

Superintendência Controle de Endemias – SUCEM 
Combate a Dengue - veiculou interna e externamente os materiais oficiais da Campanha. A 
veiculação externa foi realizada através da divulgação dos materiais pelas concessionárias. 

Secretaria Estadual de Turismo de São Paulo 
Programa Turismo do Saber - Secretaria de Turismo e concessionárias de rodovias, 360 crianças 
receberam orientações sobre segurança viária. 

Governo do Estado de São Paulo 
 Campanha: Álcool para Menores é Proibido - As concessionárias paulistas colocaram adesivos da 
campanha em todas as cabines de pedágio e logomarcas nas cancelas. As ações tiveram início no 
fim de 2011 e se estenderam até março de 2012. 

 

 
Congressos: 

54º Congresso de Municípios 
Organizado pela Associação Paulista de Municípios – APM  ocorreu em São Vicente/SP, dias 12 a 
15 de abril de 2011.  Estante e diivulgação de materiais e trabalhos desenvolvidos. 

Congresso da ABAR 
dias 20 e 23 de setembro de 2011 ocorreu o VII Congresso Brasileiro de Regulação e a Expo ABAR 
2011. Estande para apresentar um panorama das atividades da Artesp. 

 

 
Site: 

Inserção de 582 notícias regionais, 28 releases e 18 subsídios a Ouvidoria; 

Criação do Hotsite do Sistema Ponto a Ponto 
Endereço eletrônico para informações e esclarecimentos de dúvidas sobre o projeto piloto Ponto a 
Ponto realizado na SP-075 - Rodovia Santos Dumont. 

 

 
Assessoria de Imprensa: 

Atendimento à imprensa 

Através de contatos pessoais, telefônicos ou via internet, atendimento diário a demandas de 
imprensa - rádio, TV, mídia impressa e sites; 
Clipping 
Pesquisa, produção, montagem e distribuição de clipping diário com noticiário relativo. 
Releases 
Produção, redação e envio de 28 releases para mailing específico - veículos setorizados, colunistas, 
jornalistas especializados e imprensa em geral: rádio, TV, mídia impressa e sites - e inserção no site 
da Artesp. 
Cartas 
(Produção de 58 respostas para cartas de leitores de jornais e reclamações de ouvintes de rádio, 
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cartas de esclarecimento referentes a notícias divulgadas. 
Eventos 
Acompanhamento e assessoria à Diretoria da Artesp no atendimento à imprensa em solenidades - 
inaugurações de obras, audiências públicas e cerimônias em geral. 
Relatório Anual 2010 
Produção, edição de imagens, redação e edição geral do Relatório Anual de 2010 da Artesp. 

 

 
 

3- Departamento Aeroviário de São Paulo – DAESP 
 
 

Melhoria da infra-estrutura aeroportuária, segurança operacional e patrimonial e obras diversas  
 

Obras Concluídas – Aeroportos 
 

Barretos 

- Revitalização da sinalização horizontal diurna 

 

Bauru- Arealva  

 - Reconstrução de dispositivo de drenagem. 
   
Botucatu 

- Revitalização da sinalização horizontal diurna 
 

Bragança Paulista 
- Construção de Unidade de Serviço (USE) e calçadas  

- Recuperação de dispositivos de drenagem 
- Revitalização da sinalização horizontal diurna 
 

Itanhaém 

- Recapeamento do sistema de pista e pátio 
- Execução de ‘grooving’ (drenagem superficial) da pista de pouso e decolagem 
- Revitalização da pintura de sinalização horizontal  
- Serviços de levantamento topográfico  
 

Jundiaí 

 - Sinalização horizontal de instrução obrigatória e parcial da pista de pouso 
 

Presidente Prudente 

- Reconstrução do pátio de concreto (2ª etapa) ampliação do pátio em asfalto e das vias de acessos 
internos 
- Obtenção de outorga dos poços de abastecimento de água 
- Contratação dos serviços de monitoramento e controle da qualidade da água dos poços 
 

Ribeirão Preto 
 - Elaboração de estudo de curvas de ruído para a adequação da pista de pouso e decolagem 

 - Revitalização do sistema de sinalização horizontal diurna  
 - Adequação do sistema de acessos e execução do ‘grooving’ (drenagem superficial) da pista de 
pouso e decolagem 
 - Conclusão do plano de gerenciamento de resíduos sólidos 
 

São Manoel 
- Recapeamento do sistema de pista e pátio, acessos, construção de ‘turn-around ‘(retornos) e 
execução de ‘grooving’ (drenagem superficial) da pista de pouso e decolagem 
 

São José do Rio Preto 
  - Serviços de remoção de borracha da pista de pouso e decolagem  

  - Recuperação de calçadas e adequação do lado ar para o embarque de passageiros 
  - Revitalização da sinalização horizontal diurna 
  - Instalações de proteção e combate a incêndio do terminal de cargas-TECA 
 

Tupã 

- Implantação de sinalização horizontal de instrução obrigatória 
 

Outras Ações 
 

Rede DAESP – 31 unidades aeroportuárias 

- Medição do coeficiente de atrito e realização de macrotextura dos pavimentos das pistas de pouso e 
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decolagem 
- Contratação de serviços técnicos especializados de levantamento de ortoimagens e mapeamento 
planialtimétrico das áreas de proteção e sítios aeroportuários para a elaboração  dos Planos Básicos 
de Zona de Proteção de Aeródromos (PBZPA)  
  
Aeroportos: Araçatuba, Bauru/Arealva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José 
do Rio Preto 

- Aquisição:  - equipamentos de raio-X para inspeção de  bagagens despachadas 

                      - veículos especiais de combate a incêndio (CCI) categoria AP-2    
                      - aparelhos desfibriladores e de reanimação cardíaca  
                     - cadeiras de rodas para idosos e portadores de necessidades especiais 
  
Aeroportos: Araçatuba, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio 
Preto  

- Elaboração de projetos executivos para implantação de sinalização vertical dos sistemas de pistas e 
pátios 
 

Rede DAESP – 31 unidades aeroportuárias 

- Elaboração de Programas de Segurança Aeroportuária (PSA), Programas de Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (PPAA), Planos de Emergência Aeroportuária (PEM), Planos Contra Incêndio 
(PCINC) e Manuais de Gerenciamento de Segurança Operacional. 

Obras / Serviços em Andamento 
 

Araçatuba 

 - Adequação do sistema de pistas, acessos e vias de serviço 
 - Elaboração de Plano Diretor Aeroportuário – PDIR 
 - Elaboração de projeto básico, anteprojeto e projeto executivo para ampliação e reforma do terminal 
de passageiros 
 - Adaptação de instalações elétricas 
 

Araraquara 

- Complemento do fechamento patrimonial com cerca de alambrado padrão OACI (Organização da 
Aviação Civil Internacional) 
- Construção do sistema viário para o novo terminal de passageiros e adequação da pista de rolamento 
 

Avaré 

- Recapeamento de pista, pátio de aeronaves e veículos, construção parcial da pista de rolamento-
PRB, vias de acesso, alargamento de ‘taxi-way’ e execução de ‘grooving’ (drenagem superficial) 
 

Bauru- Arealva  

 - Revitalização da pintura de sinalização horizontal 
 - Fechamento patrimonial com cerca de alambrado padrão ICAO (Bauru-Centro) 
 - Revitalização da sinalização horizontal diurna 
 - Implantação do sistema de sinalização vertical 
 - Instalação de esteira de restituição de bagagens no desembarque 
 - Implantação de projeto de iluminação pública na área de acesso interno do aeroporto 
 

Bragança Paulista 

- Revitalização da pintura de sinalização horizontal 
-Construção de infraestrutura para operação de voos visuais no período noturno (VFR-noturno), 
adequação da estação meteorológica de superfície-EMS e execução do sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas- SPDA 
 

Campinas Amarais 

- Revitalização da pintura de sinalização horizontal diurna 
- Complementação do fechamento do perímetro patrimonial com cerca de alambrado padrão OACI 
 

Dracena 
- Recapeamento de pista de pouso e decolagem e implantação de áreas de ‘turn-around’(retorno) e 
ampliação de pista de rolamento e execução de ‘grooving’(drenagem superficial) 

- Fechamento do perímetro patrimonial com cerca de alambrado padrão OACI 
- Implantação de infraestrutura para operação de voos visuais em período noturno (VFR- noturno) - 
balizamento  
 

Lins 

- Revitalização da pintura de sinalização horizontal diurna 
 

Marília 
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 - Ampliação (alargamento) de pistas de rolamento e das vias de acesso (1ª etapa) e sinalização 

horizontal dos sistemas de pistas e pátio 
 - Construção da nova Seção Contra Incêndio (SCI) categoria 5/6, guarita e reforma das edificações 
operacionais (unidade residencial, unidade de serviços e manutenção e almoxarifado) 
 - Elaboração do projeto executivo do novo terminal de passageiros, área para estacionamento de 
veículos e urbanização do entorno 
 - Elaboração do Plano Diretor Aeroportuário-PDIR 
 

Ourinhos 

- Implantação de sinalização horizontal de instrução obrigatória 
- Reforma do terminal de passageiros (TPS) e construção de unidade de serviços e equipamentos 
(USE) 
 

Piracicaba 

- Complementação do fechamento patrimonial com cerca de alambrado padrão OACI 
 

Presidente Epitácio 

- Implantação do fechamento patrimonial com cerca de alambrado padrão OACI 
 

Presidente Prudente 

 - Revitalização do balizamento noturno, implantação de circuitos alternados, abrigos de equipamentos 
da sinalização noturna e redimensionamento da iluminação do pátio de aeronaves 
 - Elaboração do Plano Diretor Aeroportuário – PDIR 
 - Elaboração de projeto básico, anteprojeto e projeto executivo para ampliação e reforma do terminal 
de passageiros (TPS) e urbanização do entorno. 
 

Registro 

- Implantação de infraestrutura operacional complementar   
- Monitoramento da fauna e flora e resgate da flora durante a supressão da vegetação 
- Recuperação florestal. 
 

Ribeirão Preto 

 - Adequação urbanística da praça em frente ao terminal, edificações de unidades de serviço, guaritas, 
instalações de transbordo de resíduos sólidos 
 - Revitalização do sistema de balizamento noturno da pista e redimensionamento do sistema de 
iluminação do pátio de aeronaves 
- Licenciamento ambiental  das instalações de transbordo dos resíduos sólidos gerados no aeroporto 
- Implantação do projeto de iluminação pública do acesso interno ao TPS  
 

São Carlos 

- Revitalização da pintura de sinalização horizontal diurna 
- Complementação do fechamento patrimonial com cerca de alambrado padrão OACI 
 

São Manoel 

- Implantação do fechamento patrimonial com cerca de alambrado padrão OACI 
 
São José do Rio Preto 

 - Elaboração -  Projeto executivo da Torre de Controle – TWR 
                       -  Plano Diretor Aeroportuário-PDIR 
                       - Projeto básico, anteprojeto, executivo para ampliação e reforma do terminal de 
passageiros 
 

Sorocaba 

- Revitalização da pintura de sinalização horizontal de instrução obrigatória 
- Desassoreamento das bacias de contenção e regularização de água 
 

Tupã 
 - Implantação da sinalização horizontal de instrução obrigatória 
 

Votuporanga 

- Recapeamento dos sistemas de pistas, pátios e acessos, construção de ‘turn-around’(retornos), 
ampliação do pátio e da pista de rolamento, e execução de ‘grooving’ (drenagem superficial) na pista de 
pouso e decolagem 
- Ampliação e reforma do terminal de passageiros (TPS). 

 

 

4- Desenvolvimento Rodoviário S.A - DERSA 
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SP 021 – Rodoanel Mário Covas  

A) Trecho Oeste 
Concluído: 

1) Museu de Arqueologia de Carapicuíba, para compensações ambientais do Rodoanel Mario Covas. 
 

Investimento em 2011 (empreendimento): R$ 2.342.385,00. 

B) Trecho Sul 
 

I. Operação Rodoviária 

De Janeiro à Março de 2011, quando foi entregue à Concessionária SPMar: 
1) Operação de tráfego - atendimento ao usuário com viaturas de inspeção, guinchos, ambulâncias, 
caminhão de apreensão de animais e caminhão pipa; 
2) Conservação da rodovia - serviços de pavimento, poda de grama, drenagem, cercas, sinalização, 
iluminação, limpeza de pista, entre outros. 
 

II. Obras (responsabilidades que não foram transferidas à SPMar) 
Concluídos: 

1) Obras e serviços de reparos em edificações afetadas pelas obras de implantação do Trecho Sul; 
2) Iluminação nos trevos e principais pontes, compreendendo os lotes 1 a 7; 
3) Construção passarela na Av. Mico Leão Dourado no município de Santo André; 
4) Construção de edificações nas dependências dos parques Bororé, Embu, Itaim, Itapecerica, 
Jaceguava, Riacho Grande e Varginha; 
5) Barreiras rígidas de concreto; 
6) Implantação de passeios, iluminação e elementos de segurança na Passagem Inferior à altura da 
estaca 33.880; 
7) Restauração do pavimento da Av. Jorge Alfredo Casmamie sistema viário de Embu das Artes; 
8) Travessias subterrâneas para passagem de rede de alimentação do sistema de iluminação da 
Interseção Rodoanel Sul/ Rodovia dos Imigrantes. 
 

Em andamento: 

1) Desapropriação: acordos/ ações judiciais e regularização fundiária; 
2) Restauração do pavimento do sistema viário do município de Mauá - Fases I e II, São Bernardo do 
Campo – Fase I, Embu das Artes – Fase II, Santo André - Fase I; 
3) Implantação de acesso a áreas remanescentes de desapropriação, situadas à altura da interseção 
com a Rodovia dos Imigrantes, município de São Bernardo do Campo; 
4) Cercamento dos Parques e Unidades de Conservação e plantio compensatório. 
 

Investimento em 2011 (empreendimento): R$ 112.527.927,00. 

C) Trecho Leste 
 

Concedido para o Consórcio SPMar. 

D) Trecho Norte 
 

Concluído: 

1) Apoio tecnológico ao estudo de alternativas de traçado e à otimização de traçado da alternativa 
selecionada para o trecho Norte do Rodoanel, inclusive durante o processo de elaboração de 
documentos para a Licitação, obtenção das licenças ambientais e detalhamento executivo dos túneis; 
2) Estudo de EIA-RIMA e PBA: 
a. Audiências Públicas do EIA-RIMA: foram realizadas nos municípios de Arujá (7/12/10); São Paulo 
(16/12/10) e Guarulhos (19/1/11); 
b. Em 28 de junho de 2011, foi aprovada em reunião do CONSEMA (Conselho Estadual de Meio 
Ambiente), a viabilidade ambiental do Trecho Norte por meio da Deliberação Consema Nº 22/2011; 
c. Em 12 de julho de 2011, foi emitida a Licença Ambiental Prévia – L.P. Nº 2009; 
d. Foi protocolado em 8/12/11 na SMA o pedido da Licença Ambiental de Instalação (LI) da Prioridade 1; 
3) Aprovação, pela Diretoria Executiva do BID, do contrato de financiamento para o Trecho Norte do 
Rodoanel Mario Covas. 
 

Em andamento: 

1) Projeto de Detalhamento Executivo + ATO (Assistência Técnica a Obra): foi encaminhada em 
28/10/11 a relação da lista curta e aprovada pelo BID em 22/11/11. A previsão de abertura das 
propostas é para 13/1/12; 
2) Obras: Foi publicado em 14/9/11 no Diário Oficial do Estado, o Edital de Pré-qualificação com o 
objetivo de selecionar empresas nacionais e internacionais que atendam as exigências técnicas para a 
execução dos contratos de obras e serviços. A entrega e abertura das propostas prevista para 13/12/11 
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foi adiada “sine die”; 
3) BID: Gestões do governo do Estado junto ao BID para financiamento de R$ 2,0 bilhões – aguardando 
a assinatura do contrato de Apoio de Gestão para Viabilização de Financiamento: 
a. A abertura da proposta do Gerenciamento Geral de Apoio à UCP/BID ocorreu em 22/11/11 e 
assinatura do contrato noa primeiros meses de 2012; 
b. Processo de contratação de Apoio às Ações Ambientais, Sociais e Coordenação na Execução do 
Empreendimento – o Edital foi enviado em 5/12/11 para as empresas da Lista Curta. A entrega e 
abertura das propostas estão previstas para o início e 2012; 
c. Processo de contratação de Supervisão Técnica de Obras e Ambiental – o recebimento de 
Manifestações de Interesse ocorreu em 29/11/11 e encontra-se em análise pelas áreas interessadas. 
4) Licenciamento Ambiental de Instalação de obras. 
 

Investimento em 2011 (empreendimento): R$ 36.167.761,00. 

Implantação da Ligação Rodovias Presidente Dutra e Governador Carvalho Pinto  

Concluído: 

1) Fase IV - trecho entre a Rodovia Gov. Carvalho Pinto e km 11,5 da Rodovia dos Tamoios (Acesso ao 
Bairro do Cajuru). 
 

Investimento em 2011 (obra): R$ 105.533.719,00. 

Convênios e Parcerias 

Convênios entre o Governo do Estado e o Município de São Paulo 
 

Nova Marginal do Tietê  
 

Concluídos: 

1) Sinalização horizontal e vertical para as marginais e áreas de influência; 
2) Instalação de pórticos, suportes e elementos de segurança para as marginais e áreas de influência; 
3) Barreira de concreto para as marginais e áreas de influência - Fase II; 
4) Remoção, transporte, guarda e reinstalação dos elementos de segurança do complexo Anhembi; 
5) Implantação da Estrada Parque e ciclovia no trecho compreendido entre a barragem da Penha até o 
trevo do bairro das Pimentas, parte integrante do programa várzeas do Tietê - Fase I; 
6) Obras e serviços de construção da Nova Marginal Tietê do viaduto CPTM até a confluência com a 
Rua Ulisses Cruz; 
7) Remoção de solo contaminado na área de implantação do centro de convivência Paula Souza; 
8) Iluminação da Av. Jacu Pêssego Sul e da extremidade leste da Nova Marginal Tietê, compreendendo 
o lote 4 - zona leste: Rua Tuiuti, até a Rua Souza Mello. 
Em andamento: 

1) Desapropriação: acordos/ ações judiciais e regularização fundiária; 
2) Obras e serviços de infraestrutura no centro de convivência Paula Souza; 
3) Plantio de mudas como medidas compensatórias; 
4) Iluminação da Nova Marginal Tietê do viaduto CPTM até a confluência com a Rua Ulisses Cruz. 
 

Investimento em 2011 (empreendimento): R$ 122.278.471,00. 

Complexo Viário Jacu Pêssego 

 

Concluídos: 

1) Obras e serviços de construção da Jacu-Pêssego Sul, compreendendo: 
a. Lote 2 - da estaca 1063 até a estaca 1226, incluindo interseção com Av. Ayrton Senna e interseção 
Nova Mauá; 
b. Lote 3 - da estaca 1226 até a 1485 na altura da Av. Ragueb Choffi exclusive esta interseção, e 
incluindo a interseção COHAB; 
2) Implantação de 3 passarelas de concreto na Av. Jacu-Pêssego Sul; 
3) Sinalização para operacionalização de desvio de tráfego no trevo da Av. Ragueb Chohfi; 
4) Reparo em edificações afetadas pelas obras; 
5) Cercamento dos parques Jardim da Conquista e Guabirobeira como medidas compensatórias. 

 
Em andamento: 

1) Desapropriação: acordos/ ações judiciais e regularização fundiária; 
2) Construção da Ligação da Av. Jacu-Pêssego Sul com a Av. dos Estados – Fase 3; 
3) Implantação de 2 passarelas de concreto na Av. Jacu-Pêssego Sul; 
4)Barreiras rígidas de concreto, sinalização horizontal, vertical e semafórica; 
5) Cercamento com concertina, entre o terreno da Petrobras e a Av. Jacu Pêssego; 
6) Implantação de cerca e reposição de alambrados no complexo viário Jacu Pêssego Sul e nos 
parques  
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Guabirobeira e Jardim Nova Conquista; 
7) Implantação de duas unidades de lazer denominadas parque Jardim da Conquista e Guabirobeira; 
8) Remoção de entulho nos parques Guabirobeira, Jardim Nova Conquista e Jardim Oratório. 
 

Investimento em 2011 (empreendimento): R$ 272.534.785,00. 

Trevo da Ragueb Choffi 
Obra Concluída. 
 

Investimento em 2011: R$ 3.980.426,00. 
 

Travessias Litorâneas 

Melhoramento das Condições de Operação e Instalação – Obras Civis 
 

Concluídos: 

1) Construção da 3ª gaveta e recuperação do atracadouro da travessia Santos/Guarujá, lado Santos, 
com a supervisão e acompanhamento das obras e serviços; 
2) Aquisição e instalação de defensas portuárias de elastômeros nos atracadouros de gaveta da 
travessia Santos/Guarujá (lado Santos); 
3) Conclusão dos projetos executivos e tratativas com as Prefeituras Municipais do Guarujá e Bertioga 
para dar início ao procedimento licitatório para a construção dos novos atracadouros de Bertioga e de 
Guarujá, incluindo a implantação de praças de cobrança de pedágio e sala de controle operacional em 
Bertioga; 
4) Implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica nas travessias de passageiros entre Santos e 
Guarujá; 
5) Contratação dos levantamentos planialtimétricos para subsidiar a contratação dos projetos executivos 
para melhoria e reformas futuras de todos os estaleiros e áreas de administração da DERSA; 
6) Contração de sistema de radiocomunicação para intercomunicação entre todos os litorais e equipes 
de operação e manutenção, com instalação de sistema GPS nas embarcações para controle de 
viagens. 
 

Em andamento: 

1) Contratação do Projeto e sondagem para construção de 12 dolfins no Litoral Sul; 
2) Contratação dos Estudos Ambientais Simplificados para obtenção de licença para as obras de 
reforma dos atracadouros e carreiras do Guarujá, Ilhabela e Vicente de Carvalho. 
3) Processo Licitatório para contratação de fornecimento e instalação de um sistema de monitoramento 
eletrônico e implantação de Centro de Controle Operacional (CCO) nas Travessias. 
 

Investimento em 2011: R$ 37,4 milhões. 
 

Melhoramento de Instalação e Embarcação – Obras Navais 
 

Concluídos: 

1) Entrega das seguintes embarcações reformadas, preventiva e corretivamente, com aplicação de 
novas tecnologias em termos de motorização e itens de navegação, tais como modernização dos lemes 
e hélices: FB-14, FB-15, FB-16, FB-17, FB-19, FB-25, FB-Cananéia, FB-Ribeira, FB- Valda II, FB- 
Bacharel, Lancha Valongo e Lancha Paicará; 
2) Aquisição de 20 motores, sendo 10 de 8 litros de capacidade e 10 de 12 litros de capacidade, 20 
caixas reversoras, para substituição, modernização e padronização do sistema de motores utilizados 
pela frota; 
3) Contratação da construção de 04 novos Ferry-boats para as Travessias Litorâneas, sendo 01 de 70m 
para Litoral Norte e 02 de 60m e 01 de 47,5m para o Litoral Centro; 
4) Aquisição de 01 novo Ferry-boat para as Travessias Litorâneas (Litoral Centro) de 40m de 
comprimento; 
5) Contratação da construção de 02 novas Lanchas do tipo Catamarã, em fibra, com capacidade para 
350 passageiros cada, para a Travessia de Pedestres de Vicente de Carvalho (Guarujá) /Praça da 
República (Santos); 
6) Contratação da construção de um novo flutuante para travessia Guarujá/Bertioga lado Bertioga. 
 

Em andamento: 

1) Início de procedimento licitatório para aquisição de equipamentos sobressalentes para operação e 
manutenção; 
 

Investimento em 2011: R$ 79,2 milhões. 
 

Outras ações de melhoria 
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Concluídos: 

1) Treinamento do pessoal da empresa contratada, a fim de padronizar os procedimentos operacionais 
e de atendimento aos usuários do Sistema de Travessias Litorâneas; 
2) Contratação de estudo de ventos e marés na Travessia do Litoral Norte (São Sebastião/Ilhabela), 
junto ao IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Finalidade: melhorar a condição de navegação das 
embarcações e reduzir as paralisações, laudos periciais para validação dos projetos de reforma das 
embarcações, para efeito de renovação dos CSN – Certificado de Segurança de Navegação. 
 

Dispêndio em 2011: R$ 0,2 milhões. 

Divisão de Patrimônio Imobiliário 

A) Inventário  

Foram analisados e coletados dados de 100 processos de desapropriação e respectivas cartas de 
sentença. Objetivo: atualizar as informações dos respectivos registros imobiliários, sua relação com a 
faixa de domínio das rodovias e determinação das respectivas áreas remanescentes. 
B) Atendimento aos Expropriados 

Foram atendidos mais de 120 casos de expropriados solicitando a regularização da matrícula com o 
respectivo registro da desapropriação e identificação da área remanescente a favor do expropriado.  
C) Imóveis com destinação 

Foi efetivada a venda da área denominada "Turíbio" em Osasco – SP e preparadas condições gerais 
relativas à licitação e aprovação para venda de outros imóveis em nome da Dersa. 
 D) Parques do Rodoanel 

Conduzida a entrega das áreas desapropriadas e destinadas aos parques para as prefeituras de São 
Paulo, São Bernardo do Campo, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. 

Divisão de Desapropriação 

1) Acompanhamento dos processos dos Empreendimentos antigos: Rodoanel Oeste, Rodovia D. Pedro 
I, Rodovia Carvalho Pinto, Rodovia dos Bandeirantes; 
2) Novos Empreendimentos: Duplicação da Rodovia dos Tamoios, Rodoanel Mario Covas – Trecho 
Norte, Rodoanel Mario Covas – Trecho Sul, Ligação Jacu-Pêssego com Avenida do Estado e Pólo 
Institucional Itaquera: 
a. Mensuração do custo da desapropriação nos diversos traçados proposto; 
b. Quantificação do tipo e quantidade de cadastro a serem desapropriados no traçado escolhido; 
c. Participação nas “audiências públicas e setoriais”; 
d. Desenvolvimento do cronograma físico-financeiro das atividades do Cadastro e Avaliação das áreas a 
serem desapropriadas; 
e. Dimensionamento das equipes de trabalho para Cadastro, Avaliação e Apoio Técnico e Jurídico. 
 

Informações Complementares 

1) Volume de processos e protocolos que tramitaram na divisão: 1.010; 
2) Reuniões Internas: 170; 
3) Reuniões Externas: 50. 

Ouvidoria 

No exercício de 2011 teve 2.153 manifestações dos cidadãos usuários/clientes dos serviços prestados 
pela DERSA; 790 foram solicitações de informações técnicas e serviços; 1144 reclamações sobre os 
serviços e colaboradores; dessas: 302 sobre as obras do Complexo Viário Jacu-Pêssego, Nova 
Marginal Tietê e Trecho Sul; 822 serviços operacionais das travessias litorâneas e 20 serviços 
operacionais do Trecho Sul (jan/11 a mar/11); 155 Reclamações serviços de outros Órgãos; 14 Elogios 
a funcionários e serviços, 16 Sugestões, 20 Reclamações improcedentes e, 14 Reclamações 
inconsistentes. 
 

Resumo das reclamações: 
1.1 - Obras do Rodoanel - Complexo Viário Jacu -Pêssego - Nova Marginal 

Item Total 

Reparos nos imóveis próximos as obras 90 

Interferência das Obras nos viários 180 

Desapropriação, invasões de áreas 32 

Total 302 
 

1.2 - Travessias Litorâneas 

Item Total 

Fura Fila demora - Prioridade 241 

Serviços - Organização 274 

Atendimento            Fiscalização 150 

Manutenção – Falta de Embarcação 87 

Hora Marcada – Bilhete Inteligente 61 

Sinistro -Ressarcimento 9 

Total 822 
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Natureza dos Atendimentos: 

   2.153 Manifestações foram recebidas no período de janeiro/2011 a dezembro/2011  
     790 Solicitações de informações técnicas, serviços, trajetos.     
   1.144 Reclamações sobre os serviços e funcionários da DERSA.                    
155 Reclamações sobre os serviços de outros Órgãos.                          
       14 Elogios a funcionários e serviços.       
       20 Reclamações improcedentes. A apuração dos fatos não confirma a reclamação. 
       14 Reclamações inconsistentes, sem informações complementares.                                
       16   Sugestões 
 

Posição das Respostas: 

   2.070 foram atendidas;.  83 ficaram pendentes de 2011    
 

Tempo de Atendimento: 

2 dias foi o prazo médio para enviar as respostas aos usuários no período. 1.502 manifestações foram 
concluídas no prazo de 24 horas      
 

Meio de Atendimento: 

  1.320 e-mails;  29 demandas;  800 telefonemas; 4 presencial 
 

Considerações: 

16.229.622 veículos utilizaram as travessias litorâneas - Centro, Norte e Sul, em 2011. 
  7.866.640 passageiros utilizaram os serviços de travessias litorâneas- Centro, Norte e Sul, em 2011 

 
5 - Companhia Docas de São Sebastião – Docas  
 

Porto de São Sebastião 

Movimentação de Cargas - Em 2011, o Porto movimentou  623.700 t de cargas por intermédio do cais. 

Os principais tipos de cargas foram: granéis sólidos (barrilha, sulfato de sódio, cevada, sulfato de sódio, 
ulexita, clinker, entre outros), contêineres/veículos, máquinas e equipamentos e base de apoio para off 
shore.  
 

Em 2011, começou a ser armazenado no Porto de São Sebastião, os tubos de gasoduto da Petrobrás 
que abastecerá o empreendimento Projeto Sul Norte Capixaba, na costa do Espírito Santo. Registraram 
a movimentação de 33 mil t (projeto continua em andamento). 

Após investimentos na recuperação do pátio 2, o Porto de São Sebastião voltou a receber veículos para 
a importação ( 9.990 unidades) e exportação (13.169 unidades). 
 

Ações Concluídas em 2011: 

1. 1) Realização das Audiências Públicas para discussão das obras de ampliação do Porto de São 
Sebastião e obtenção da Licença Prévia; 
2) Finalização da Dragagem de manutenção para restabelecer a profundidade original de 10 m  no 
berço principal do cais de acostagem. Retirada prevista:  140 mil m

3
 de material inerte;  

3) Recuperação do pavimento, renovação do sistema de iluminação, instalação de sistema de 
drenagem de caixas separadoras de água e óleo e adequação de acesso para movimentação de 
veículos importados no Pátio 2;  
4) Serviços de terraplanagem, limpeza de vegetação, espalhamento de material de aterro e 
implantação da rede de drenagem de águas pluviais no Pátio 3; 
5) Aquisição e instalação de 08 defensas e 04 cabeços de amarração no berço principal; 
6) Aquisição de novas lanternas náutica, a fim de adequar e modernizar o sistema de sinalização da 
barra sul do canal de acesso ao Porto; 
7) Readequação do pavimento de blocos intertravados do cais e acesso do Porto; 
8) Recuperação de proteção do aterro do cais (enrocamento do cais); 
9) Implantação dos Programas Ambientais através do monitoramento ambiental do Canal de São 
Sebastião e entorno e Implantação da Base de Emergências Ambientais, dotada de equipamentos 
para combate a incêndio, emergências químicas e vazamento de óleo no mar. 
10) Contratação dos serviços de revestimento primário do Pátio 3, área de 134.000 m². 
11) Realização e homologação de Concurso Público para o preenchimento das 39 vagas aprovadas; 
12) Implantação de serviços de Ouvidoria.   
13) Realização da SIPAT. 

Investimento :  R$ 7,2 milhões no exercício de 2011. 
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Departamento Hidroviário – DH - em 2011 destacaram-se como principais ações realizadas 
na área de transporte hidroviário: 
 

Investimentos na Hidrovia do Rio Tietê  
 

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$ 340.000,00; 
- Execução de Manutenção da Sinalização Náutica Implantada na Hidrovia (ampliação, reparo e 
posicionamento de sinais). Valor: R$ 1.753.000,00. 

 

Execução de obras para eliminar gargalos físicos e operacionais existentes no trecho em operação da 
Hidrovia do Tietê. 

 
 

Obras e serviços concluídos 

- Pontes BR 153 e Igaraçu do Tietê – Projeto de Reforço das Proteções dos Pilares das Pontes.  
Valor: R$ 388.000,00; 
- Atracadouro de Espera, Eclusa de Bariri – Projeto Piloto. Valor: R$ 829.200,00; 
- Hidroanel Metropolitano de São Paulo – Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental.  
Valor: R$ 1.210.650,00. 

Obras e serviços realizados em 2011 com conclusão em 2012  

- Ponte SP 255 - rio Tietê – Obras de Proteção dos Pilares do Vão de Navegação – Previsão de 
conclusão: março/2012; Valor: R$ 9.603.080,00.  Valor de 2010 / 2011: R$ 8.371.460,00; 
- Ponte SP 333 - rio Tietê – Obras de Ampliação do Vão de Navegação – (executada pelo DER) - 
Previsão conclusão:  junho/2012.  Valor: R$ 28.850.000,00. Previsto em 2011: R$ 24.500.000,00; 
- Ponte SP 425 - rio Tietê – Obras de Ampliação do Vão de Navegação – (executada pelo DER) – 
Previsão conclusão:  - junho/2012. Valor: R$ 35.530.000,00. Previsto em 2011: R$ 26.300.000,00; 
- Canal de Anhembi (Km 72 a 89) – Projeto de Dragagem de Manutenção – Previsão conclusão: 
março/2012. Valor total: R$ 1.200.000,00. Valor em 2011: R$ 767.000,00; 
- Canal de Igaraçu (entre Km 52,5 e eclusa Barra Bonita) – Obra de Escavação Subaquática. Previsão 
conclusão: maio/2012. Valor total: R$ 2.980.000,00. Valor em 2011: R$ 251.000,00; 
- CCO - Sistema de Monitoramento e Controle Operacional da Hidrovia – Implantação da 2ª Etapa –  
Previsão conclusão da infra-estrutura: julho/2012. Valor: R$ 4.202.000,00. Valor em 2011: R$ 
421.000,00. 
- Ponte SP 333 – Obras de Proteção dos Pilares – em licitação - Previsão conclusão obras:  
dezembro/2012.  Valor previsto: R$ 10.050.000,00; 
- Ponte SP 425 – Obras de Proteção dos Pilares – em licitação - Previsão conclusão obras: 
dezembro/2012. Valor previsto: R$ 10.050.000,00; 
- Pontes BR 153 e Igaraçu do Tietê – Obras de Reforços das Proteções dos Pilares – novo edital na 
consultoria jurídica - Previsão conclusão obras:  dezembro/2012. Valor: R$ 20.000.000,00; 
- Ponte SP 147 – Projeto de Nova Ponte – em edital – (a ser executado pelo DER).  Previsão conclusão 
projeto:  dezembro/2012. Valor: R$ 2.000.000,00. 

 

Implantação de Novos Trechos – 

Serviços em andamento 

- Extensão Anhembi – Salto: Barragem e Eclusa de Anhembi - Edital Projeto Básico, EIA-RIMA e 
Projeto Executivo. Valor previsto: R$ 30.000.000,00; 
- Extensão até Piracicaba – Edital de Revisão do Projeto básico e EIA-RIMA – (Convênio com a 
Companhia Energética de São Paulo – CESP). Valor previsto: R$ 17.000.000,00. 

 

Movimentação de carga - médio e longo curso de 5,9 milhões de toneladas. 
 

Investimentos em Recursos Humanos. 
Projeto Tietê nas Escolas 

Objetivo - Educação Ambiental - proporcionar 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. Projeto - Iniciou em 
outubro/2000, em Birigui/SP. Realização: 310 escolas em 50 municípios. Participação: 120 mil alunos da 
rede de ensino. 
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Secretaria da Cultura 
 

 
 
 

Demonstrativo de Despesas 
                                                                                                                                                                  R$ mil  

 

  

 
¹ Fundação Memorial da América Latina foi transferida da Secretaria de Relações Institucionais para a Secretaria da 
Cultura pelo Decreto nº 56.635 de 1º/01/2011. As despesas de 2010 dessa entidade vinculada foram alocadas no 
demonstrativo da Secretaria para efeito de comparação. 

 
 

Número de Funcionários 

 
¹Para efeito de comparação foi adicionado o número de funcionários da Fundação Memorial da América Latina do 
exercício 2010. 

 
 

I – Atividades 
 

2010 2011 11/10

Secretaria 258 267 3,5%

   Ativos 258 267 3,5%

Fundação Padre Anchieta 1.351 1.058                          -21,7%

   Ativos 1.351                          1.058                          -21,7%

Memorial da América Latina¹ 69 68 -1,4%

   Ativos 69 68 -1,4%

Total da Pasta 1.678 1.393 -17,0%

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 641.627,0 580.172,9 -9,6%

Pessoal 18.369,3 20.770,1 13,1%

   funcionários ativos 10.984,2 12.956,1 18,0%

   inativos e pens ionistas 0,6 0,2 -73,4%

   obrigação patronal/insuf financeira 7.384,5 7.813,8 5,8%

Custeio 438.665,7 468.048,9 6,7%

Invest imentos 184.592,0 91.353,9 -50,5%

2- Entidades Vinculadas 298.423,3 209.721,3 -29,7%

  Fundação Padre Anchieta 282.797,5 195.120,9 -31,0%

   pessoal 137.335,0 89.769,7 -34,6%

   cus teio 124.300,5 102.001,2 -17,9%

   investimento 8.162,0 3.350,0 -59,0%

   sentenças judiciais 13.000,0 -                                     -

  Memorial da América Latina¹ 15.625,8 14.600,4 -6,6%

   pessoal 5.403,2 6.348,1 17,5%

   cus teio 8.549,5 8.252,3 -3,5%

   investimento 172,0 -                                     -

   sentenças judiciais 1.501,1 -                                     -

Total da Despesa (1+2) 940.050,3 789.894,3 -16,0%
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A. Unidade de Bibliotecas e Leitura - UBL – principais atividades realizadas em 2011:  

 
1. Capacitação das Equipes 
 

- IV Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias - propósito de elevar o 
número de leitores no Brasil. Período: 22 a 24 de novembro de 2011. Local: Auditório do SESC 
Pinheiros, na cidade de São Paulo.  
 

A - Objetivos - Promover a discussão entre os profissionais e interessados na promoção e incentivo à 

leitura, valorização das bibliotecas, disseminação da informação; 
- Apresentar projetos/programas nacionais e internacionais de incentivo e promoção da leitura; 
- Estimular o desenvolvimento das pessoas que organizam, planejam e prestam atendimento à 
população em equipamentos culturais; 
- Contribuir no fortalecimento da imagem das bibliotecas como espaços de integração de pessoas e de 
acesso à informação e leitura. 

B - Temáticas do Evento: Redes Sociais; Acervo digital; Inclusão, acessibilidade e responsabilidade 
social; Mediação de Leitura e divulgação; Biblioterapia e Competência em informação (Information 
Literacy). 

C - Estrutura do Evento: - Conteúdo: s palestras, três mesas-redondas, quinze painéis e três 
apresentações artísticas, conversas com três escritores e debates. Materiais produzidos - entregues 
aos participantes: bolsas; blocos de anotações; Canetas; Folders de apoiadores e patrocinadores e 
Programa impresso. - Número de participantes: 583. Realização: Secretaria de Estado da Cultura e 
Organização Social de Cultura SP Leituras. Parcerias: Serviço Social do Comércio – SESC/SP. Apoio: 
Editora Global; Editora Hedra; Editora Paulina; FEBAB e Goethe Institut. Produção: AcquaViva. 

 
1.2 – Workshops 
 

A - Oficina de Mediação de Leitura - Objetivos: Aprimorar os profissionais da área de bibliotecas; 
fornecer ferramentas para incrementar as atividades de estímulo à leitura, desenvolvidas pelas 
bibliotecas e salas de leitura. 
Público: 35 profissionais, 29 municípios que atuam em bibliotecas públicas. Material produzido: 
apostilas e cadernos. Local: Biblioteca de São Paulo. Data: 25/02/2011. Carga horária: 8 horas. 

B – Palestra - Evento em comemoração ao Dia do Bibliotecário. Público: 75 pessoas, 20 municípios. 
Local: Biblioteca de São Paulo. Data: 11/03/ 2011. 

C - Encontro Regional de Dirigentes de Bibliotecas Públicas Municipais. Objetivo: promoção e incentivo 
à leitura, valorização das bibliotecas e disseminação da informação. Realização: cinco encontros. 
Local: Sorocaba (6/4), Americana (7/4), Dracena (27/4), Marília (28/4) e Redenção da Serra (6/5). 
Público: 134 pessoas. 

D - I Circuito de Oficinas - “Elaboração de Projetos Culturais” – Local: Ribeirão Corrente e Fartura (4/7), 

Araraquara e Piracicaba (5/7), Bady Bassitt (6/7), Ilha Solteira e Pindamonhangaba (7/7), Presidente 
Prudente e São Paulo (8/7), Garça (9/7) e Registro (11/7). 
- “Mediação de Leitura”. Local: Marília (22/8), Presidente Prudente (23/8), Ilha Solteira (24/8), São José 
do Rio Preto (25/8), Ribeirão Preto (26/8), Araraquara (27/8), Avaré (31/8), Piracicaba (1/9), São José 
dos Campos (2/9), Iguape (14/9) e São Paulo (16/9 e 23/9). 

E - I Encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Público: dirigentes de bibliotecas públicas 
municipais. Temas: Interação dos profissionais; Avaliação das oficinas de capacitação; Mobilização 
para o “Dia Estadual da Leitura”. Participação: Instituto EcoFuturo. Local: Biblioteca de São Paulo. 

Data: 12/09/2011. 

 
2 - Desenvolvimento de Coleções 
 

Atendimento: 533 bibliotecas públicas municipais. Total: 133.590 obras doadas (livros, CDs e DVDs). 

 
3 - Mapeamento das Bibliotecas Públicas Municipais Integrantes do Sistema Estadual - as 
informações estão disponíveis no endereço  http://bibliotecaspaulistas/. 
 
4 - Biblioteca de São Paulo – Parque da Juventude -  configura como uma referência nacional 
na área de promoção e incentivo à leitura. Atendimento: cerca de 30.000 usuários por mês. 
 
5 - Assessoria e Visitas Técnicas - foram realizadas assessorias técnicas aos prefeitos das 
cidades do Estado de São Paulo e visitas técnicas à Biblioteca de São Paulo.  

http://bibliotecaspaulistas/
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B. Unidade de Formação Cultural é responsável pela formulação da política de formação 
cultural no Estado de São Paulo. Atribuição: analisa o plano de trabalho, acompanha e avalia 
os Contratos de Gestão celebrados entre a Secretaria de Estado da Cultura e as Organizações 
Sociais. 
 

1. Organizações Sociais Vinculadas: 
Associação Amigos do Projeto Guri: Projeto Guri e Fundação CASA. 
Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina: - Tom Jobim – Escola de 
Musica do Estado de São Paulo. - Projeto Guri – Capital e Grande São Paulo. 

Associação dos Amigos do Conservatório de Tatuí: Conservatório de Tatuí. 
Associação dos Artistas Amigos da Praça: - São Paulo Escola de Teatro – Centro de Formação das 
Artes do Palco. 
Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura, Língua e Literatura: Oficinas Culturais do Estado de São Paulo.  
- Fábricas de Cultura. 

Catavento Cultural e Educacional: Fábricas de Cultura. 

 
Projetos Desenvolvidos  
 

1 - Projeto Guri: Associação Amigos do Projeto Guri; Associação de Cultura, Educação e 
Assistência Social Santa Marcelina. 
 

Definição: programa sócio-educativo que oferece cursos de iniciação musical, coral, instrumentos de 
cordas, madeiras, sopro, percussão, teclado e piano. Atendimento: jovens entre 6 e 18 anos em duas a 
cinco horas semanais de aulas coletivas. 

Missão: promover a educação musical e a prática coletiva de música. Objetivo: fortalecer a formação 

das crianças, adolescentes e jovens como sujeitos integrados positivamente na sociedade e difundir a 
cultura musical em sua diversidade. Público-alvo: crianças, adolescentes e jovens, priorizando a 
população em situação de vulnerabilidade econômica e social.  

 
A - Preservação do Patrimônio - as edificações que atenderam os 376 pólos do Projeto Guri no 
exercício de 2011 não são propriedade do Estado de São Paulo. 
 

B - Programação Cultural Anual - Eventos: 
Aulas Espetáculo; Inauguração de Pólos; Concertos Didáticos; Apresentações Internas; Seminários/ 
Workshops/ Palestras/ Masterclass; Audições; Programa de Bolsas de Estudo para alunos e ex-alunos 
do Projeto e Participação no Festival SWU. 

 
Projeto Valor do Repasse – 2011 

Associação Amigos do Projeto Guri R$ 46.813.856,68 

Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina R$ 24.238.143,32 

 
2 - Tom Jobim – Escola de Música do Estado de São Paulo: Associação de Cultura, Educação 
e Assistência Social Santa Marcelina. 
 

Objetivos: - Iniciar, formar e aperfeiçoar crianças, jovens e adultos na área da música, nos segmentos 
erudito e popular; - Promover e difundir a música em todas as suas modalidades; - Organizar e manter 
arquivos musicais e bancos de partituras; - Desenvolver livros e métodos de ensino musical; - Criar 
espaços para debates e discussões; - Desenvolver projetos e programas de integração entre a música 
e outras áreas do conhecimento. 

Ação: iniciar, formar e aperfeiçoar crianças, jovens e adultos na área da música erudita e popular 
conforme faixas etárias, nível de conhecimento e envolvimento musical e interesses de aprendizagem. 

Atendimento: mais de 1.800 alunos. Ocupa dois espaços do Estado: Luz e Brooklin. 
 

Programação Cultural Anual 
42° Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão; Mostra de Música Popular da Tom Jobim; 
Ópera Estúdio; Simpósio de Criação Musical e Master Classes e Workshops de Música Popular e 
Erudita da EMESP. Apresentações: Camerata Aberta, Grupo de Música Antiga, Banda Sinfônica Jovem 
do Estado de São Paulo, Orquestra Jovem Tom Jobim, Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, 
Coral Jovem do Estado de São Paulo, Grupos de Alunos da EMESP. 

 
Projeto Valor do Repasse – 2011 

Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina R$ 18.840.000,00 
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3 – Conservatório de Tatuí - Associação dos Amigos do Conservatório de Tatuí 
 

Objetivo: fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área da 

música e artes cênicas. 

Atuação: coordena nove corpos musicais e um grupo teatral, denominados artístico-pedagógicos. 

 
Programação Cultural 

- Cursos: Regulares Específicos em Música, Teatro e Luteria; Atividades Correlatas à Música e Teatro.  
Capacitação Complementar no Ensino de Música, Teatro e Luteria. Formação Cultural Voltada à 
Comunidade.  

- Concursos: Nacional de Piano Espartaco Rossi; III Prêmio Incentivo de Música de Câmara; Projeto 
Música Orquestral Alemã. 

- Encontros: II Encontro Internacional de Performance Histórica; II Encontro Nacional de Canto Lírico; VI 

Encontro Internacional de Pianistas; IV Encontro Internacional de Cordas/RICE e V Encontro 
Internacional de Percussão. 

- Festivais: 18° Festival de MPB – Certame da Canção; 18° Festival de MPB – Painel Instrumental; 18° 
Festival de MPB – Raiz e Tradição – Torneio de Cururu e XXIV Festival Estudantil de Teatro do Estado 
de São Paulo (FETESP). 

- Apresentações: IV Semana de Música de Câmara e Prática de Conjunto; Temporada Anual dos 
Grupos Artístico-pedagógicos e Apresentação dos resultados do aprendizado dos alunos. 

- Ações Pontuais: Coreto Paulista – VII Curso de Férias para Instrumentistas; Oferenda Musical e 51° 

Semana de Música. 

 
Projeto Valor do Repasse – 2011 

Associação dos Amigos do Conservatório de Tatuí R$ 20.734.059,53 

 
4 – SP – Escola de Teatro - SP – Escola de Teatro e Associação dos Artistas Amigos da Praça 
 

O projeto se orienta a partir de três pilares – Cursos Regulares, Cursos de Difusão Cultural e 
Programa Kairós – que alicerçam o funcionamento sistêmico dos setores da Instituição, 
contemplando diferentes ações artístico-pedagógicas. 
 
Programação Cultural Anual 
 

Cursos: a) Regulares (atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, humor, iluminação, 
sonoplastia, técnicas de palco);  b) Difusão Cultural: 26.  Formatura da 1ª turma dos Cursos Regulares.  

Eventos: Programa Kairós; Realização de mesas de discussão e bate papos on line com artistas de 
expressividade na cena cultural. 

 
Projeto Valor do Repasse – 2011 

Escola de Teatro e Associação dos Artistas Amigos da Praça R$ 11.000.000,00 

 
5 - Oficinas Culturais do Estado de São Paulo - Associação Amigos das Oficinas Culturais 
POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura 
 

Objetivos: - capacitar e qualificar os agentes culturais; - incentivar a formação de novos públicos para 
atividades artísticas e culturais; - atuar como pólos fomentadores de projetos e programas de pesquisa 
e experimentação das várias linguagens artísticas. 

Definição: Centros culturais, localizados na capital, litoral e interior do estado de São Paulo, que 
oferecem à população, gratuitamente, atividades de formação cultural (cursos, palestras, seminários, 
workshops, residências artísticas).  

 
Programa de Oficinas Culturais do Estado de São Paulo completou 25 anos em 2011.  A 
adoção do método conhecido como “formação continuada estimula a disseminação do 
conhecimento e encontro de artistas e profissionais da cultura com jovens agentes culturais em 
processo de formação, e aproxima a população de atividades culturais de qualidade. 
 
Programação Cultural  

Oficinas Culturais (Oficina de Artes Plásticas, Circo, Rádio, Teatro, Dança, Fotografia, Música, etc.); 
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Projetos Especiais: Projeto Ademar Guerra; FUSSESP – Agente Multiplicador; – Espaço de 
Convivência; Programa de Formação e Capacitação; Projeto Dionizyacas Antropófagas Urbanas e 
Expansão das Atividades Culturais na Capital. 

 
Projeto Valor do Repasse – 2011 

Associação Amigos das Oficinas Culturais POIESIS R$ 22.409.800,00 

 
6 – Programa Fábricas de Cultura - Associação Catavento Cultural e Educacional 
 

Os Centros Fábricas de Cultura - CFCs são estruturados com atividades de dança, música, 
circo, teatro, leitura, cerâmica, xadrez etc., que representam um pólo de atração para os 
jovens, dando-lhes oportunidades para o lado útil da sociedade e diminuindo as de desvios. 
 

- Inauguração dos CFCs  em 2011:  
 

Sapopemba, Vila Curuçá e Itaim Paulista, ambos localizados na Zona Leste de São Paulo. 
 

- Atendimento: mais de 185.000 pessoas, sendo que 7.000 alunos matriculados em cursos. 
 

- Apresentação: comunidade local, Palácio dos Bandeirantes e Teatro Sérgio Cardoso. 
 

Meta 2012: inauguração de 6 CFCs - Vila Nova Cachoeirinha, Jardim São Luis, Jaçanã, Brasilândia, 
Capão Redondo e Cidade Tiradentes.  

 
 Programação Cultural Anual 
 

Biblioteca:- Encontros de leitores: Auxiliares de sala de leitura e o Educador cultural promovem leituras 
públicas, saraus e mediam debates para a comunidade; 
- Mostra de Filmes: exibição a comunidade em horários previamente agendados e divulgados; 
- Encontro de Leitores: a) com autor: autores convidados apresentam suas obras, textos literários e 
participam de debates; b) com contadores de estórias: apresentações para o público infantil. 
 

Ateliês de Criação - oficinas do projeto acontecem em encontros semanais. Total: 06 horas de duração 
no mínimo, durante 12 meses. - visita dos jovens inscritos em espetáculos de teatro, dança, circo, 
concertos musicais ou exposições de arte no Estado de São Paulo. 
 

Trilhas de Produção - oficinas do projeto acontecem, no mínimo, em 02 encontros semanais de 03 
horas de duração. Grade de oficinas, conteúdo pedagógico e artístico é individualizada de acordo com 
o interesse da comunidade. Linguagens artísticas: teatro, dança, artes circenses, música, artes visuais, 
imagens e sons, edição de vídeo e, poesia e literatura. 

 
Formação Continuada de Educadores Culturais - consiste na realização de workshops 
periódicos destinados a formar e adaptar os profissionais envolvidos no Programa Fábricas de 
Cultura. As ações nos workshops ministrados no projeto são as seguintes: 
 

Avaliações periódicas referentes às experiências nos Ateliês de Criação; Atividades que visam à 
ampliação de conteúdo pedagógico; Exercícios de expressão corporal; Exercícios que visam estimular 
a interação em grupo e Atividades de orientação artística relacionada às linguagens artísticas 
ministradas nas diversas oficinas. 

 
Projeto Espetáculo - consiste na produção de um espetáculo coletivo, que é realizado pelos 
alunos das oficinas do Projeto Ateliês de Criação. Projeto Ateliê de Criação: 40 vagas. Projeto 
Trilhas de Produção: 30. 
 
Núcleo Luz - consiste em um projeto de formação técnica e artística aprofundada na linguagem 
da dança, procurando integrar elemento da dança afro e brasileira com o balé clássico. Utiliza 
as linguagens artísticas como o canto e a percussão.  
 

Vagas: 35. Total: 20 hs por semana. Transporte, auxílio alimentação e bolsa auxílio: R$ 100,00.  
Resultado: após 12 meses apresenta o espetáculo. 

 
Fábrica Aberta - estabelecer a articulação do Programa com os movimentos, lideranças, 
organizações da sociedade civil, especialmente grupos juvenis do entorno. O Centro de 
Fábrica de Cultura oferece: 
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- Equipamentos e espaços para pesquisa, ensaio, produção e difusão da produção local nas diferentes 
linguagens artísticas para grupos juvenis. 
- Encontros de trocas culturais entre quatro ou mais coletivos artísticos e/ou entre coletivos e um 
profissional/grupo de referência no campo da cultura. 
- Seminários mediados por profissionais da área da cultura articulando o âmbito acadêmico, técnico e 
comunitário, nas diversas linguagens artísticas. 

 
Projeto Valor do Repasse – 2011 

Associação Catavento Cultural e Educacional R$  21.300.000,00 

 
 
C. Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural – UFDPC - Atividades Realizadas 

 
1 - Atendimento Técnico aos Municípios - oferece apoio do Governo Estadual aos festivais e 
demais eventos de música, dança, literatura e teatro realizados nos municípios paulistas. 
 
Atendimentos realizados no exercício de 2011 
 

Municípios atendidos - quantidade 301 

Recurso - valor R$ 2.100.000,00 

 
2 - Fomento à Cultura 
 
Premio Estímulo de Curta Metragem – 2011 - 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. Em 2011, foram selecionados 12 projetos para premiação. Cada 
projeto selecionado recebe prêmio no valor de R$ 80.000,00.  
 

Período de inscrições  21/09/2011 à 04/11/2011 

Total de recurso R$ 960.000,00 

Numero de inscritos 322 

Número de premiados 12 

 
Programa de Fomento ao Cinema Paulista – 2011 - utiliza recursos de incentivos fiscais, de 
empresas públicas do Estado de São Paulo, através das Leis do Audiovisual e Rouanet. 
 
A Secretaria de Estado da Cultura é responsável pela coordenação do processo seletivo. A 
SABESP comprometeu-se com apoio do incentivo fiscal federal realizar o investimento.  
 

Período de inscrições 29/06/2011 à 05/09/2011 

Total de recurso R$ 8 milhões (incentivo fiscal Sabesp) 

Número de Inscritos 107 - (Produção: 93 – Finalização: 17) 

Número de premiados 19 

 
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 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. 
 

Período de inscrições 24/06/2009 à 24/08/2009 

Total de recurso R$ 54.000.000,00 

Numero de Inscritos 1.188 

Número de premiados 300 

Período de vigência do contrato – SEC/ MinC Dezembro de 2009 a Outubro de 2013 

Período de execução dos projetos Dezembro de 2009 a Dezembro de 2012 

 
Concurso: Prêmio São Paulo de Literatura 2011 - Estabelecer normas e condições para a 
seleção de livros escritos em língua portuguesa editados no Brasil em 2010: 
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a) Prêmio São Paulo de Melhor Livro do Ano de 2010; b) Prêmio São Paulo de Melhor Livro - 
Autor Estreante do Ano de 2010 
 

Período de realização das inscrições 17/02/2011 à 04/04/2011 

Total de recurso R$ 400.000,00 

Numero de Inscritos 230 

Número de premiados 02 

 

 Prêmio Governador do Estado para a Cultura 2011 - lista das dez modalidades do Prêmio.  
 

Modalidade Valor 

Artes Visuais   R$ 60.000,00 

Música R$ 60.000,00 

Circo R$ 60.000,00 

Inclusão Cultural R$ 60.000,00 

Cinema R$ 60.000,00 

Dança R$ 60.000,00 

Música R$ 60.000,00 

Destaque Cultural R$ 100.000,00 

Instituição Cultural Sem premiação em dinheiro 

Mecenato Sem premiação em dinheiro 

Total R$ 520.000,00 

 

Programa de Ação Cultural – ProAC - Realização de 32 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, Web sites de Cultura, HQ (quadrinhos), Educação para o Patrimônio Cultural 
e Primeiras Obras. Os Editais, Atas e Comunicados de acompanhamento dos Concursos estão 
disponíveis no Portal SEC, www.cultura.sp.gov.br 
 

ProAC-ICMS  
PROAC ICMS - Controle de Aprovações 2011 - Geral 

Segmento 
Projetos 

Aprovados 
% sobre 

Aprovados 
Valor 

% sobre 
Valor 

Artes Plásticas, Visuais e Design 46 8,6 R$ 10.621.247,97 7,6 

Bibliotecas, Arquivos e Centros Culturais 4 0,7 R$ 5.067.564,31 3,6 

Bolsas de Estudo-Cultural ou Artístico 2 0,4 R$ 50.000,00 0,0 

Cinema 66 12,3 R$ 28.301.833,73 20,3 

Circo 5 0,9 R$ 573.258,88 0,4 

Cultura Popular 4 0,7 R$ 246.710,80 0,2 

Dança 13 2,4 R$ 3.087.476,60 2,2 

Eventos Carnavalescos e Escola de 
Samba 

8 1,5 R$ 2.714.258,00 1,9 

Hip - Hop 0 0,0 R$ 0,00 0,0 

Literatura 13 2,4 R$ 2.897.086,30 2,1 

Museu 2 0,4 R$ 635.950,95 0,5 

Música 133 24,8 R$ 25.619.881,77 18,4 

Ópera 1 0,2 R$ 150.000,00 0,1 

Patrimônio Histórico e Artístico 3 0,6 R$ 534.105,00 0,4 

Pesquisa e Documentação 1 0,2 R$ 49.401,00 0, 

Programas de Rádio e Televisão 13 2,4 R$ 1.850.289,40 1,3 

Projetos Especiais 29 5,4 R$ 4.174.800,95 3,0 

Restauração e Conservação 1 0,2 R$ 599.983,32 0,4 

Recuperação, Construção e Manutenção 6 1,1 R$ 2.383.398,60 1,7 

Teatro 185 34,5 R$ 49.818.269,06 35,7 

Vídeo 1 0,2 R$ 50.000,00 0,0 

Total 536 100% R$ 139.425.516,64 100,0% 

Aprovados CAP 508 95% R$ 130.039.001,50 

 

Aprovados Secretário 28 5% R$ 9.386.515,14 

Total 536 100% R$ 139.425.516,64 

 

http://www.cultura.sp.gov.br/
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Organizações Sociais 
 
1 – Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - OSESP 
 
Atividades Técnicas em 2011 

Concertos da OSESP Realizado  

Temporada 2011 na Sala São Paulo 64 

Concertos gratuitos ou a preços populares 14 

Festival de Inverno de Campos do Jordão 1 

Concertos ao Ar Livre 2 

Ocupação de público na Temporada 2011 no Complexo Cultural Julio Prestes/Sala SP  94% 

Ocupação de público nos concertos gratuitos ou a preços populares 89% 

 
Concertos do coro e demais formações camerísticas da Fundação Osesp Realizado  

Coro Sinfônico ou de Câmara com Orquestra na Sala São Paulo  15 

Coro Sinfônico ou de Câmara na Temporada 2011 na Sala São Paulo  03 

Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara gratuitos ou a preços populares 08 

Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara fora da capital do Estado de São Paulo 13 

Grupo de Câmara na Temporada 2011 na Sala São Paulo 17 

Grupos de Câmara fora da Sala São Paulo 28 

Ocupação de público do Coro Sinfônico ou de Câmara na Temporada 2011 na Sala SP 59% 

Ocupação de público dos Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara gratuitos ou a preços 
populares 

101% 

Ocupação de público dos Concertos do Coro Sinfônico ou Câmara fora da Capital  de SP 82% 

Ocupação de público dos Grupos de Câmara na Temporada 2011 na Sala São Paulo 77% 

Ocupação de público dos Grupos de Câmara fora da Sala São Paulo 77% 

 
Convidados da Fundação Osesp Realizado  

Concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos camerísticos ou orquestras 
convidadas na Sala São Paulo 

14 

Recitais na Sala São Paulo 3 

 
Ocupação Realizado 

Ocupação dos concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos 
camerísticos ou orquestras convidadas na Sala São Paulo 

76% 

% de público dos recitais na Sala São Paulo 79% 

 
Regentes e Solistas Realizado  

Regentes Convidados 18 

Solistas Convidados 40 

 

Programas Educacionais e Atividades Didáticas Realizado  

Nº de Ensaios e/ ou concertos didáticos 51 

Nº de Gincanas Musicais e/ou Fazendo Música 17 

Nº total de professores treinados 867 

Público Atingido 61.822 

Nº de Cursos Falando de Música na Sala São Paulo 64 

Nº de Cursos/ Oficinas Musicais fora de São Paulo 36 

Nº de alunos da Academia 20 

Nº de Masterclasses com solistas convidados 03 
 

Ampliação de Público Realizado  

Nº de Concertos Disponibilizados – TV Pública 07 

Nº de Concertos Disponibilizados – Rádio Pública 24 

Nº de minutos disponibilizados em formato Podcast – programação variada 163 

Nº de minutos disponibilizados em formato Podcast-obras completas 83 

Nº de obras 09 

Nº de minutos de obras gravadas 225 
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Gestão Arquivística de Documentos da Área-Meio 

 
 
2 - POIESIS – Associação dos Amigos da Casa das Rosas, da Língua e da  Literatura 

 
Atividades Técnicas 
 

A - Programação de Edificações: conservação, manutenção e segurança 
Manter as instalações das bibliotecas em pleno funcionamento - Manutenção preventiva: 269 
equipamentos. Total:  1.591 verificações. 

Desenvolver plano de manutenção prolongando a vida útil dos equipamentos e evitar a deterioração das 
instalações. 

Desenvolver programa de combate e controle de pragas no prédio. 

 
B - Programa São Paulo um Estado de Leitores - 2011 

Atividade Realizado  

Arrecadação de material bibliográfico 47.959 

Distribuição de material bibliográfico 48.290 

 

C - Programa Gestão da Biblioteca - 2011 
Atendimento ao público 

Atividade Realizado 
Receber os usuários da biblioteca 93.540 
Estimular a consulta e empréstimo dos livros 19.547 
Estimular a consulta no Portal da Biblioteca 14.850 

Atualização e manutenção das coleções 

Atividade Realizado 
Adquirir itens do acervo geral 1.001 

Tratamento Técnico dos materiais 

Material bibliográfico utilizando padrões internacionais 1.207 

Promoção Cultural na Biblioteca 

Atividade Realizado 
Cursos para o público 4 

Oficinas e workshops para o público 11 

Eventos destinados às crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência 71 

Evento temático – Aniversário da Cidade 1 

Evento temático – Dia do Bibliotecário 1 

 
 

3 – Associação Paulista dos Amigos da Arte 
 
Atividades Técnicas - 2011 
 
A - Semana Guiomar Novaes 

Ação Indicador Realizado  

Eventos Nº de eventos 20 

Público Nº de Pessoas 9.382 

Centro de Documentação Musical Realizado  

Edição de Partituras 08 

Nº de Encomenda de obras inéditas para orquestras 02 

Nº de Encomenda de obras inéditas para coro 01 

Nº de Encomenda de obras inéditas para grupos de câmara 01 

Execução de obras inéditas  04 

Nº de horas de funcionamento do CDM para consulta do público 540 

Ação Indicador Realizado  

Seleção e elaboração da relação de eliminação de 
Documentos da área meio produzidos pela instituição 

Elaboração da relação de 
eliminação de documentos 

Meta 
Cumprida 

Elaboração de manual de procedimentos de arquivo de 
documentos da área meio produzidos pela instituição 

Entrega do manual de 
procedimentos 

Manual 
Entregue 
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B - Teatro Sérgio Cardoso - Quantidade de lugares: 835 
Ação Indicador Realizado  

Apresentações Quantidade de Apresentações 13 

Atendimento Social Nº de Pessoas 2.312 

Ocupação da Sala % de Ocupação da Sala 58,76% 

Público Pagante % de ocupação do público pagante  / público presente 63,75% 

Pesquisa de Satisfação Índice de satisfação com o serviço prestado 93% 

 
C - Theatro São Pedro - Quantidade de lugares: 636 

Ação Indicador Realizado 

Apresentações Quantidade de Apresentações 56 

Atendimento Social Nº de Pessoas 7630 

Ocupação da Sala % de Ocupação da Sala 54,81% 

Público Pagante % de ocupação do público pagante / público presente 57,82% 

Pesquisa de Satisfação Índice de satisfação com o serviço prestado 80% 

 
D - Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo – Araras - Quantidade de lugares: 466 
Ação Indicador Realizado 

Apresentações Quantidade de Apresentações 53 

Atendimento Social Nº de Pessoas 3.265 

Ocupação da Sala %  de Ocupação da Sala 26,93% 

Público Pagante % de ocupação do público pagante / público presente 53,18% 

Pesquisa de Satisfação Índice de satisfação com o serviço prestado 76% 

 
E - Centro Cultural de Estudos Superiores Aúthos Pagano – Quantidade de lugares: 80 

Ação Indicador Realizado 

Eventos Nº Eventos 9 

Público Número de Pessoas 3.404 

Pesquisa de Satisfação Índice de satisfação com o serviço prestado 98% 

 

F - Virada Cultural na Capital - Virada Cultural Paulista 

 
G - Programa Teatro de Dança – Quantidade de lugares: 278  

Ação Indicador Realizado em 2011 

Apresentações Quantidade de Apresentações 47 

Ocupação da Sala % de Ocupação da Sala 48,93% 

Público Pagante % Ocupação do público pagante / público presente 58,86% 

 
H - Festival Paulista de Circo 

Ação Indicador Realizado em 2011 

Festivais Nº de Festivais 1 

Apresentações/ Eventos Nº de Apresentações/ Eventos 76 

Público Nº de Pessoas 19.500 

 
I - Circuito Cultural Paulista 

Ação Indicador Realizado 

Cidades Nº de Cidades Participantes 212 

Apresentações Nº de Apresentações 432 

 
J - Difusão de Artes na Capital 

Ação Indicador Realizado 

Eventos Nº de Eventos 20 

Público Nº de Pessoas 26.000 

Ação Indicador Realizado 2º Trimestre 

Cidades Participantes Nº de cidades 23 

Eventos Nº de Eventos 988 

Artistas e/ou grupos participantes  
Nº de Artistas e/ou Grupos 498 

% de novos artistas e/ou Grupos 56% 

Público Nº de Pessoas 1.700.000 
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K - Festival da Mantiqueira 
Ação Indicador Realizado 
Oficinas: - Professores 
Estudante 
Profissionais de Biblioteca 

Nº de professores 34 
Nº de Estudante 28 
Nº de Participantes 71 

Palestras 
Nº de Palestras 12 
Nº de Pessoas 3.300 

Escritores Nº de Escritores 18 
Shows Nº de Shows 3 

 
L - Programa de Orquestras 

Programa Ação Indicador Realizado 

 
Banda Sinfônica do Estado de SP 

Concertos 
Nº na capital 23 

Nº fora da capital 6 

Público Nº de pessoas 12.049 

 
Orquestra Jazz Sinfônica do Est. de SP 

Concertos 
Nº na capital 18 

Nº fora da capital 12 

Público Nº de pessoas 31.368 

 
Orquestra Theatro São Pedro 

Concertos 
Nº na capital 32 

Nº fora da capital 2 

Público Nº de pessoas 14.883 

 
M - Programa Vá ao Cinema 

Ação Indicador Realizado  

Municípios 
Nº de Municípios Participantes 74 

Nº de Municípios Fiscalizados 76,50% 

Vales Distribuídos Nº de Vales Distribuídos 740.000 

Vales Utilizados Nº de Vales Utilizados 584.400 

 
N - Prêmio São Paulo de Literatura 

Ação Indicador Realizado 

Eventos de Divulgação Quantidade Realizada 4 

Eventos de Premiação Quantidade realizada 1 

 
O - Projeto Viagem Literária 

Ação Indicador Realizado 

Projeto Viagem Literária 
Quantidade de Municípios atendidos 137 
Quantidade de eventos realizados 274 
Público 43.409 

 
P - Música nos Presídios – realizou 4 concertos 
 
Q - Gestão Arquivística de Documentos - Elaboração da relação de eliminação de Documentos 
da área meio produzidos pela instituição - Meta Cumprida. 

 
R - Ópera Pocket 

Ação Indicador Realizado 

Municípios Número de Municípios Participantes 37 

Público Número de pessoas 14.077 

 
 
4 – ABAÇAÍ Cultura e Arte – é objetivo geral do Contrato de Gestão programação e controle 
dos programas e projetos da Secretaria de Estado da Cultura, respeitada a orientação 
vocacional de cada programa e projeto, e, as especificidades da população atingida por cada 
ação. 

 
Atividades Técnicas - 2011 
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A - Programa Revelando São Paulo 

 
A.1 - Festival da Cultura Paulista Tradicional  
 

Ação Indicador Realizado 

Edição Capital – Cidade Sede: São Paulo 

Participação  

Nº de Municípios 178 

Municípios e/ou expositores não participantes da 
edição anterior 

24 

Nº de Expositores/ artistas 355 

Visitação  Nº de Pessoas 700.000 

Visitas Monitoradas Nº de Alunos na rede Pública de Ensino 10.700 

Edição Vale do Paraíba - São José dos Campos - (3º Trimestre) 

Participação no Festival 
Nº de Municípios 93 

Nº de Expositores/ artistas 292 

Visitação no Festival Nº de Pessoas 250.000 

Pesquisa de Satisfação Índice de satisfação com o serviço prestado 95% 

Edição Vale do Ribeira 

Participação no Festival 
Nº de Municípios 68 

Nº de Expositores/ artistas 169 

Visitação no Festival Nº de Pessoas 34.000 

Pesquisa de Satisfação Índice de satisfação com o serviço prestado 100% 

Serras e Água - Atibaia  (1º trimestre) 

Participação no Festival 
Nº de Municípios 73 

Nº de Expositores/ artistas 141 

Visitação no Festival Nº de Pessoas 30.000 

 
   A.2 - Ações Contínuas  

Ação Indicador Realizado 

Participação Número de ações 61 

Assessoria aos Municípios Número de Municípios Atendidos 145 

 
B - Projeto Mapa Cultural Paulista 
 
- Fase Municipal – 62 municípios realizadores. 
 
- Fase Regional - 3º trimestre de 2011 

Ações Participantes 
Artes Visuais 118 Artistas e 17 Municípios 
Literatura  164 Autores e  26 Municípios 
Dança  62 Grupos e 12 Municípios 
Teatro  57 Grupos e 14 Municípios 
Ações Participantes 
Musica Instrumental 23 Grupos e 11 Municípios 
Vídeo  9 Autores  e 8 Municípios 

 
C - Programa de Atendimento os Municípios 

Ações Indicador Realizado 
Atendimentos Nº de Municípios 68 
Participação Profissional Artistas e Técnicos Participantes  Eventos - municípios 3.266 
Difusão Público Participante 134.091 

 
D - Congresso da Comissão Nacional de Folclore 

Ações Indicador Realizado 

Participação Nº de Membros das Comissões Estaduais 86 

Visitação 
Nº de Pesquisadores 118 

Nº de Estudantes Interessados 318 

 
E - Encontro de Dirigentes Municipais – 292 dirigentes 
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F- Festival – Cultura Popular 
Festival Nº Inscrito Nº Participante Nº Pessoas 

MPB de Avaré 806 34 7.879 
Mostra Estadual de Violas e Ponteios de Salto - 26 15.000 

Artes de Itu – Cultura Popular - 50 8.400 

 
G - Gestão Arquivística de Documentos – meta cumprida 

 
H - Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias - Campanhas Estaduais 
  

Campanha Cultura Diversidade Sexual 

Ação Indicador Realizado 
Planejamento Projeto da Campanha 01 
Eventos de promoção e Lançamentos de campanha e de 
produto 

Quantidade 01 

Participação na campanha Quantidade 770 
Exposição Projeto  01 
Campanha Cultural Etnias 
Ação Indicador Realizado 
Planejamento Projeto da Campanha 01 
Eventos  e Lançamentos de campanha e de produtos Quantidade 01 
Participação na campanha Quantidade 2.000 
Exposição Projeto 01 
Campanha Cultura Pessoa com Deficiência 

Ação Indicador Realizado 

Planejamento Projeto da Campanha 01 

Eventos  e Lançamentos de campanha e de produtos Quantidade 01 

Participação na campanha Quantidade 300 

Exposição Projeto 01 

 
Ano Internacional para Afro descendente – ONU 

Eventos Ação Realizado 

Parceria com o Museu Afro Brasil Curadoria 03 projetos de exposição 

Projetos culturais com recorte afrodescendente Difusão e divulgação 03 eventos 

Show em Celebração à Consciência Negra e 
Aniversário da Igreja Nossa Sra do Rosário 

Contratação de ônibus 05 

Público transportado 200 

 
Projeto / ação Realizado 

                                               Cultura Indígena 

Apresentações/ Stands por etnia 19 
Etnias participantes 19 

 
Projeto / ação Realizado 

                                              Cultural Cigano 

Apresentações, artesanato e stands 39 

 
Projeto / ação Realizado 

                                         Memorial da Cultura LGBT 

Planejamento  - Projeto do Centro de Cultura 01 
Eventos – Lançamento do projeto e abertura oficial do Centro de Cultura 05 eventos. 2.000 pessoas 
Curadoria 01 
Battle Brazil of the Year 4.000 

 
Projeto / ação Realizado 

Apoio para eventos ligados a Cultura Hip Hop 

Parcerias em projetos 03 
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5 – Associação Pró-Dança  
 

Atividades Técnicas - 2011 
Atividade Realizado 

Difusão da Dança - Produção Artística - criações coreográficas e criações audiovisuais e 
gráficas 

Novas coreografias – criações e repertório consagrado séc. XIX, XX e XXI 03 

Manutenção e reapresentação de obras do repertório 2008 a 2013 08 

Produção de material informativo dos espetáculos – programas 02 

Criação e produção de folhetos informativos sobre as obras 03 

Circulação dos Espetáculos 

Espetáculos públicos 57 

Espetáculos em São Paulo - SP 20 

Espetáculos fora da Capital 26  e 17 cidades 

Turnês internacionais 2 

Público  54.970 

Programas Educativos e de Formação de Platéia 

Palestras com o professor 09 

Público atingido nas palestras 997 

Material para estudantes 02 

Oficinas de dança 15 

Público atingido nas oficinas 514 

Registro e Memória da Dança 

Depoimentos Figuras da Dança 02 

Elaboração de documentários - Figuras da Dança 02 

DVD Figuras da Dança 2 documentários 

Gestão Arquivística de Documentos Meta cumprida 

Qualidade dos Serviços Prestados – Índice de Satisfação 

Palestras com professores 99,64 

Público nas Oficinas 100% 

Apresentações públicas 100% 

Convênios 

Quantidade de convênios 09 

Recurso utilizado R$ 1.666.645,00 

 
 
D. Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico – UPPH - As principais atividades 
desenvolvidas em 2011 foram: 
 
1 – Ações de Restauro   

Restauro: - Museu Major Novaes – Cruzeiro; - Igreja da Ordem 3ª do Seráphico Pai de São Francisco – 
São Paulo; - Prefeitura Municipal – São Luiz do Paraitinga. 

Convênio: - Prefeitura. Finalidade - reconstrução dos imóveis tombados e atingidos pela enchente – 
São Luiz do Paraitinga; - Mitra Diocesana de Taubaté. Finalidade - reconstrução da Igreja Matriz São 
Luiz de Tolosa – São Luiz do Paraitinga; 

Projetos: - Reconstrução/restauro do Núcleo Tombado de São Luiz do Paraitinga; 

Construção: Biblioteca Municipal – São Luiz do Paraitinga 

 
2 – Aproximação do Condephaat e Área Técnica junto aos Municípios 

- Realização: “Encontro de Patrimônio Cultural: Desafios e Oportunidades”; Oficinas Culturais de 
Patrimônio em Núcleos Tombados.  
- Aproximação junto aos Municípios:  Agenda de atendimento e vistorias periódicas aos bens tombados. 

 
3 – Valorização do Patrimônio Cultural Paulista 

Capacitação: servidores da UPPH. 
 Inventário do Patrimônio Cultural Paulista: realização da 1ª chamada de propostas e seleção de 8 
projetos pela FAPESP. 

 
4-– Gestão da Unidade 

Transparência: permite acompanhar os processos Condephaat, em todas as suas fases no site da 

SEC. 
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Projeto Ferrovias: Inventário e aplicação de metodologia desenvolvida para a seleção das estações 
ferroviárias com valor histórico no âmbito estadual. 

Revisão técnica dos Núcleos Históricos tombados. 

Aplicação de multas pelo Condephaat: foram elaborados 35 autos de constatação enviados para 
apreciação do Conselho.  

Redução do uso de papel: as pautas do Conselho (cerca de 8.000 fls. por mês) são em formato digital. 
Notebooks foram alugados para os Conselheiros acompanharem a reunião. 

 
5 – Deliberações de Destaque do CONDEPHAAT 

Abertura do Estudo de Tombamento: Seminário da Luz (São Paulo); Cine Belas Artes (São Paulo); 
Quarteirão Itaim (São Paulo). 

Publicação do Decreto Nº 57.439 que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 
constituem Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo, cria o Programa Estadual do Patrimônio 
Imaterial e dá providências correlatas. 
Tombamentos de 2011 
 

Escola Técnica Estadual Dona Escolástica Rosa (Santos); Casa da Pedra (Guarujá); Edifício Conde 
Matarazzo (São Paulo); Viaduto do Chá (São Paulo); Edifício Altino Arantes, Centro (São Paulo); 
Conservatório Dramático e Musical de São Paulo (São Paulo); Biblioteca Mário de Andrade (São 
Paulo); Cine Teatro Politeama (Jundiaí); Fazenda Lageado (Botucatu). 
 

Estação Ferroviária: Valinhos; Vinhedo; Louveira, Subestação Francisco Monlevade e Casas dos 
Engenheiros (Louveira); Andradina, Jaguariúna - Viação Férrea de Campinas/Jaguariúna. 
 

Conjunto de residências e depósito de locomotivas da RFFSA (Estação Ferroviária de Araçatuba). 
 

 
 

E. Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico - UPPM 
 

Público dos Museus 
São Paulo - Capital  São Paulo - Interior 

Local Total Local Total 

Casa das Rosas 85.343 Bernardino de 
Campos (Amparo) 

Fechado para 
restauro Casa Guilherme de Almeida 5.663 

Catavento 412.535 
Casa de Portinari 

(Brodowski) 
114.379 

Estação Pina 36.252 
Rodrigues Alves 
(Guaratinguetá) 

Fechado para 
restauro 

Futebol 304.324 
Prudente de 

Moraes 
(Piracicaba) 

Em 
Municipalização 

Memorial da Resistência 60.891 
Monteiro Lobato 

(Taubaté) 
113.516 

MI 
Fechado para 

restauro 
Paulo Setúbal 

(Tatuí) 
23.255 

MAB 164.417 
Índia Vanuíre 

(Tupã) 
30.287 

MAS 42.372 
Museu do Café 

(Santos) 
201.046 

MCB 97.379 
Felícia Leirner 
(Campos do 

Jordão) 
17.063 

MIS 86.233 Total Interior 499.546 

MLP 332.897  

Total Geral 2.464.805 
Paço 26.888  

Pinacoteca 310.065  

Total Capital 1.965.259  

                               
                                      
Documentação do Acervo dos Museus - em 2011 concentrou-se na atualização de informações 
sobre as coleções e a ampliação do uso do Banco de Dados do Acervo dos Museus da SEC, 
franqueando o acesso as 15 instituições originais e mais 4: Museu Afro Brasil, Museu da 
Imagem e do Som, Catavento e Casa das Rosas.  
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A atualização de informações incluiu desde inserção de novos cadastros até a revisão de 
cadastros existentes. Os números totais das coleções dos 15 museus iniciais passaram por 
uma modificação ao longo do ano de 2011, o que implicou, em determinadas situações, na sua 
diminuição ou no seu aumento, demonstrados no quadro a seguir. Em outros casos, o aumento 
foi decorrente do aumento do acervo, com as novas aquisições, 2011, o que levou os museus 
a fazerem novos cadastros. 
 

Museu 
Levantamentos Patrimoniais 

1982 e 1994 

Inventário  
Acervo 

Museológico 2010 

Inventário  
Acervo 

Museológico 2011 

Casa Guilherme de 
Almeida 

12.685 itens - objetos e publicações               1.674 itens 1.833 itens 

Imigrante Instituição foi inaugurada em 1998 6.232 itens 5.311 itens 

Casa Brasileira 939 objetos 404 itens 414 itens 

Arte Sacra 400 2.046 itens* 2.566 itens* 

Pinacoteca do 
Estado 

Tem diversos processos de 
aquisição e incorporação de 

patrimônio 

8.175 itens 
 

9.476 itens 
 

Histórico Pedag. 
Índia Vanuíre 

21.161 itens, entre objetos e 
publicações 

19.208 itens 19.616 itens 

Histórico, Folclórico 
e Pedagógico 
Monteiro Lobato 

1.121 objetos cenográficos 12 itens** 12 itens** 

Felícia Leirner 65 esculturas 84 itens 84 itens 

Museu do Café Estadualização em 2008 2.098 itens 2.202 itens 

Casa de Cultura 
Paulo Setúbal 

1.002 itens, entre objetos e 
publicações 

4.144 itens 
 

4.131 itens 

Histórico Pedag. 
Rodrigues Alves 

295 itens, entre objetos e 
publicações 

1.139 itens 
 

1.139 itens 
 

Casa de Portinari 
444 itens, entre objetos e 

publicações 
584 itens 584 itens 

Histórico Pedag. 
Prudente de Moraes 

2.275 itens, entre objetos e 
publicações 

4.513 itens 
 

4.513 itens 

Histórico e Pedag. 
Amador Bueno 
Veiga 

4.000 itens, entre objetos e 
publicações 

22.230 itens 
 

21.714 itens 

Histórico e Pedag. 
Bernardino Campos 

4.235 itens, entre objetos e 
publicações 

7.545 itens 7.545 itens 

Total Geral A 80.088 itens 81.140 itens 
* O inventário no Museu de Arte Sacra continuou a ser feito após a finalização do Projeto de Documentação, tendo em 
vista as especificidades e volume do acervo. Os dados totais apresentados indicam o volume de itens identificados, de 
forma cumulativa, no Banco de Dados. 
** Objetos emprestados do Museu da Casa Brasileira. 

 

Museu Total Estimado  Cadastrados no Banco de Dados/2011 

Museu Afro Brasil 5.000 itens 533 itens 

Museu da Imagem e do Som 200.000 itens 1.000 itens 

Catavento – Coleção 
Fundação Museu de 
Tecnologia 

Sem número estimado 187 itens 

Casa das Rosas 3  41 quadros e Coleção Haroldo de Campos 

Total Geral B 1.761 itens 

 

Total Geral A + B = 82.901 itens cadastrados no Banco de Dados  

 
1 - Implantação de Atividades de Desenvolvimento de Vocabulário Controlado   
 

No semestre de 2010 e durante 2011 o avanço no uso do Banco resultante do Projeto de 
Documentação quanto a documentação dos acervos se tornaram mais precisas e evidentes, 
sendo estas relativas: 
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 À linguagem utilizada atualmente pelas equipes dos museus para denominar as peças, 
que não possui padrões de equivalência ou de seleção de termos unívocos para descrição das 
peças;  

 Aos padrões de descrição e catalogação, que devem se tornar mais assertivos no 
sentido de direcionar que tipo (categoria) de informação deve ser selecionada e processada 
sobre as coleções; 

 Às adequações da ferramenta que recebe os dados e que necessita de ajustes. 
 
UPPM visa maximizar e facilitar o acesso às informações sobre as coleções, e padronizar os 
dados inseridos nos sistemas locais e no Banco de Dados do Acervo dos Museus da SEC. 
 
Realização: estruturação de vocabulário 

Pinacoteca do Estado e os Museus: Arte Sacra; Afro Brasil; Café e Futebol. 

 
2 - Implantação de Atividades de Pesquisa nos Museus 
 
Centros de Pesquisa e Referência – iniciou as atividades de estruturação em 2011 dos 
seguintes museus: 
 

Museu do Futebol; Museu do Café e Museu da Imigração. 

 
Rede de Pesquisa sobre a História de São Paulo -  envolve Museu do Café e da Imigração e os 
parceiros institucionais, entre eles, o Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
 
A Rede se inicia a partir de quatro eixos temáticos fundamentais no desenvolvimento e 
crescimento regionais: energia, café, ferrovia e imigração.  
 

Objetivo: Mapear e registrar referências históricas do último século e meio, com destaque para o 

patrimônio industrial, rural e de história oral de início e meados do século XX. 

Resultados previstos: - estruturação do Sistema de Informação sobre a Paisagem Cultural Paulista. - 
consulta pública via internet dos produtos gerados nas pesquisas. 

 
A Pinacoteca deu andamento às suas atividades de pesquisa, implantadas em anos anteriores. 
 
 
3 - Ações do “Programa de Edificações, Conservação, Manutenção e Segurança”  
 
3.1 - Segurança contra incêndios - Os museus, incluindo os que ainda não possuem projeto 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros e com emissão de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros) possuem implantados equipamentos de combate a incêndios em quantidades 
compatíveis com a edificação e uso. É ação obrigatória a todas OSC realizar a manutenção 
periódica dos equipamentos de segurança e prevenção de incêndios, garantindo boas 
condições de uso e prazo de validade a vencer, manter atualizado e dentro do prazo de 
validade o treinamento da Brigada de Incêndio. 
 
Dando seqüência às ações obteve a emissão de AVCB em 2011:  
 

Unidades Museológicas  Contratado Implantado AVCB 

    Museu do Café Sim Sim Sim 

    Museu do Futebol Sim Sim Sim 

    Museu Casa de Portinari Sim Sim Sim 

    Museu "Índia Vanuíre" Sim Sim Sim 

 
3.2 – Securitização – Os museus estão segurados com Indenização Incêndio e de 
Responsabilidade Civil em valores compatíveis com a edificação e uso, renovados no prazo de 
vigência. 
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3.3 - Alvará de Funcionamento: Regularização cadastral das edificações junto à prefeitura do 
município. - Edificações que obtiveram o Alvará: 
 

Catavento Cultural e Educacional (aguarda apenas a vistoria final do CONTRU); Museu do Café; 
Museu do Futebol; Museu Casa de Portinari e Museu “Índia Vanuíre”. 

 
3.4 - "Manuais de Normas e Procedimentos de Segurança” e “Plano de Salvaguarda e 
Contingência” – foram desenvolvidas com capacitações periódicas para os funcionários. 
 
3.5 - Plano de Sustentabilidade Ambiental - Organizações Sociais de Cultura iniciou no ano 
2011 ações que envolvem o uso sustentável de recursos hidráulicos e elétricos, como a 
implantação de coleta seletiva. 
 

 Unidades Museológicas  Paraciclos  Vagas 

C
a

p
it
a
l 
 

Casa das Rosas Sim 12 

Estação Pinacoteca Sim Compartilha com a Sala S.P. 

Museu Afro Brasil Sim 10 

Museu da Casa Brasileira Sim 19 

Museu da Imagem e do Som Sim 12 

Museu do Futebol Sim 12 

Pinacoteca do Estado Sim 09 

 
 
4 - Resultados alcançados 
 

Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação 
- Infra-estrutura predial (limpeza de condutores de água, pintura, reparos e outras ações); - Instalações 
(elétrica, hidrossanitária); - Execução de programação periódica de combate a pragas e manutenção 
das áreas verdes. 
- Aguardando aprovação na instância Estadual (Condephaat) do projeto de rampa para a Casa das 
Rosas que garantirá acesso para pessoas com deficiências e mobilidade reduzida. 

Acervo 

- Higienização do acervo bibliográfico; Catalogação do acervo bibliográfico; Disponibilização do acervo 
para empréstimo da Biblioteca Circulante. 

Programação Cultural 

Exposições - Mostra “Um pedaço”; Exposição “Dante 100 anos non finito” - promovida pelo Colégio 
Dante Alighieri. 
Eventos - Sampoema o aniversário da cidade; Ocupação Haroldo de Campos (de fevereiro a abril); 
Participação na Virada Cultural; “Hora H” evento dedicado à vida e à obra de Haroldo de Campos; Dia 
das crianças, programação especial voltada ao entretenimento dos jovens freqüentadores do espaço. 
Mansão Macabra, no dia de Halloween; Dia da Consciência Negra. 
Atividades educativas - Atendimento: escolas públicas municipais e escolas particulares; demais 
grupos de visitantes e grupos alvos (pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, pessoas da terceira idade, turistas). - Realização de palestras e eventos em museus e espaços 
expositivos do interior do Estado e da periferia da Grande São Paulo. 

 
Museu da Língua Portuguesa 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação 
- Execução do Plano de Manutenção e Conservação Preventiva da Edificação, da infra-estrutura 
predial (limpeza de condutores de água, pintura, reparos e outras ações. Instalações (elétrica, 
hidrossanitária, ar condicionado e elevadores). 
 - Execução de programação periódica de combate a pragas. 

Programação Cultural 

Exposições: - Mostra “Fernando Pessoa, plural como o universo”. - “Oswald de Andrade, culpado de 
tudo”. - “Esta Sala é uma Piada” com 24 obras da edição de 2011 do renomado Salão de Humor de 
Piracicaba. 
Eventos: Carnaval no Museu; Projeto, “Lê pra mim?”; Participação: “Virada Cultural”, II Encontro 
Nacional de Educação Patrimonial realizado na cidade de Ouro Preto pelo IPHAN/Ministério da Cultura, 
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Projetos (Dengo e O que conta a minha história?) do 4º Congresso Internacional de Museus; Mês da 
Consciência Negra. 
Atividades educativas: Atendimento - estudantes de escolas públicas da rede estadual em parceria com 
a FDE/SEE (Programa “Cultura é Currículo – Lugares de Aprender”; - escolas públicas municipais e a 
escolas particulares; - demais grupos de visitantes. 

 

Casa Guilherme de Almeida 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação:  
- Execução do Plano de Manutenção e Conservação Preventiva da Edificação.  
-Instalações (elétrica, hidrossanitária, ar condicionado e elevador). 
- Execução de programação periódica de combate a pragas e manutenção da área verde. 
Conservação, manutenção e restauro dos acervos museológicos 
- Higienização e acondicionamento de acervo. 

Programação Cultural 

Exposições: - Itinerante “Oswald de Andrade – Guilherme de Almeida: irmãos de Travessas Travessias; 
Eventos: - “Bloomsday – dedicado à obra do escritor James Joyce – 24º Bloomsday em São Paulo. “A 
música em Joyce”; Semana Guilherme de Almeida; Transfusão – I Encontro de Tradutores da Casa 
Guilherme de Almeida”; Programação do Centro de Estudos da Tradução Literária. 
Atividades educativas: Atendimento - escolas públicas municipais e escolas particulares; grupos de 
visitantes. 

 
Museu da Imigração 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação: 
- Continuidade das obras de restauro e requalificação conforme Processo SC 124978/2009- Memorial 
do Imigrante - São Paulo. 
Acervo arquivístico: 
Manutenção de acervo em depósito externo 
Estruturação do Centro de Pesquisa e Referência 

Programação Cultural 

Exposições: - uma exposição itinerante. 
Eventos e Atividades Culturais: - Realização da 15º Festa do Imigrante. 

 
Museu Afro-Brasil 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação: 
- Execução do Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações e programação 
periódica de combate a pragas. 
Acervo: 
- Conservação, manutenção e restauro dos acervos museológicos; - Higienização e acondicionamento 
de acervo; - Realização do diagnóstico do estado de conservação do acervo museológico.  

Programação Cultural 

Exposições: - Realização de 20 exposições temporárias, destacando-se “Elos da Lusofonia”; “Grande 
Mural dos Orixás – Carybé; - “O Sertão da Caatinga, dos Santos, dos Beatos e dos Cabras da Peste.  
Eventos: - Comemoração do aniversário de São Paulo; Lançamento do livro/DVD de Roberto Mendes e 
“Homens de Ferro” de Juliana Ribeiro. - Lançamento da revista AfroB. 
Exposições: 3 exposições itinerantes. 
Atividades educativas: Atendimento - estudantes de escolas públicas da rede estadual em parceria com 
a FDE/SEE (Programa “Cultura é Currículo – Lugares de Aprender”; - escolas públicas municipais e a 
escolas particulares; - grupos de visitantes, com ênfase a turistas e pessoas com necessidades 
especiais. 
Realização: - Exposições itinerantes em museus e espaços expositivos do interior do Estado e da 
periferia de São Paulo;  
- Encontro com as oito equipes locais das instituições. Total: oito encontros anuais. 

 
Pinacoteca do Estado 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação 
- Continuidade ao Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações.  
- Instalações (elétrica, hidrossanitária, ar condicionado e elevadores).   
- Execução de programação periódica de combate a pragas. 
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Acervo 
Alimentação do banco de dados do Centro de Documentação e Memória. 
Digitalização de imagens das obras para inserção no banco de dados. 
Aquisição da obra de Lasar Segall. 
Incorporação novas publicações a Biblioteca Walter Wey. 

 
Programação Cultural 

Exposições 
Nova exposição de longa duração sobre o acervo: “Arte no Brasil: uma história na Pinacoteca do 
Estado de São Paulo”; Exposições Temporárias: “Saul Steinberg: as aventuras da linha”; “Olafur 
Eliasson: Seu corpo da obras”; e “Paulo Rego”. 
Exposições itinerantes e atividades: Realização de dois programas de estágio técnico ao longo do ano. 
Atividades educativas: - Atendimento: - estudantes de escolas públicas da rede estadual em parceria 
com a FDE/SEE (Programa “Cultura é Currículo – Lugares de Aprender”; - escolas públicas municipais 
e as escolas particulares; - grupos de visitantes, como pessoas em situação de vulnerabilidade social e 
pessoas com deficiência. 

 
Estação Pinacoteca 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação:  
- Execução do Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações e instalações (elétrica, 
hidrossanitária, ar condicionado e elevadores). 
 - execução de programação periódica de combate a pragas. 

Programação Cultural 

Exposições - “Jac Leirner”: 19 de novembro de 2011 a 26 de fevereiro de 2012. 

 
Memorial da Resistência 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação: 
- Execução do Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações e instalações (elétrica, 
hidrossanitária, ar condicionado e elevadores).  
- Execução de programação periódica de combate a pragas. 

Programação Cultural 

Exposições: “Arpilleras da Resistência Política Chilena”;  “Não tens epitáfio pois és bandeira”. 
Atividades educativas: Atendimento - estudantes de escolas públicas da rede estadual em parceria com 
a FDE/SEE (Programa “Cultura é Currículo – Lugares de Aprender”; - escolas públicas municipais e a 
escolas particulares; - grupos de visitantes. 

 
Museu de Arte Sacra 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação: 
- Execução do Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações e instalações (elétrica, 
hidrossanitária, ar condicionado e elevadores).  
 - Execução de programação periódica de combate a pragas e manutenção das áreas verdes. 
- Inícios das obras conforme Processo SC nº 92263/2010 - Museu de Arte Sacra - "Contratação de 
Empresa Especializada para Execução de Obras de Reforço Estrutural de Arco na Ala das Carneiras, 
Refazimento dos Telhados e Restauro das Fachadas do Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, 
Edifício Sede do Museu de Arte Sacra de São Paulo". 
Acervo: - Realização de 25 higienizações no acervo; Início do trabalho de levantamento e inventário 

museológico. 

Programação Cultural 

Exposições: “Crux, Crucis, Crucifixus – O Universo Simbólico da Cruz.  
Mostras temporárias: “Vestes Sagradas” e “Arte Sacra Popular Brasileira”; “A Arte em Presépios”. 
Eventos: Semana de Museus; Primavera de Museus; Mês da Consciência Negra. 
Atividades educativas – Atendimento:  estudantes de escolas públicas da rede estadual em parceria com 
a FDE/SEE (Programa “Cultura é Currículo – Lugares de Aprender”;- escolas públicas municipais e a 
escolas particulares; - grupos de visitantes. 
 - Curso de capacitação para professores.  
- Palestras em museus e espaços culturais do interior e periferia de São Paulo.  
- Estágio técnico para profissionais de museus do Estado. 
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Museu da Casa Brasileira 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação 
- Execução do Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações e instalações (elétrica, 
hidrossanitária, ar condicionado e elevadores).  - Conclusão da requalificação das fachadas através de 
pintura. 
 - Execução de programação periódica de combate a pragas e manutenção das áreas verdes. 
Acervo: Atualização - diagnóstico de conservação do acervo; - registro topográfico; banco de dados.  

Programação Cultural 

Exposições: 8 exposições - “Glória Coelho: Linha do tempo”,  Arquitetura de Mocambique e o Patrimônio 
Arquitetônico e Urbanístico de Moçambique”, Arquitetura da madeira para o século 21”, Produtos 
Imperfeitos, Mobiliário Contemporâneo”, A rua é nossa : é de todos nós”, Fauforma designers”, e 10º 
Prêmio IAB Jovens Arquitetos”. - 25º Prêmio Design e o Concurso do Cartaz. 
Exposições itinerantes: “Outra cidade – Iatã Cannabrava” em Assis e Americana; Patrimônio da 
Metrópole Paulistana no Boulevard Sala São Paulo.  
Atividades educativas: Atendimento - estudantes de escolas públicas da rede estadual em parceria com 
a FDE/SEE (Programa “Cultura é Currículo – Lugares de Aprender”; 
 - escolas públicas municipais e a escolas particulares; 
 - públicos alvo ( grupos de terceira idade , público com deficiência e vulnerabilidade social). 
Outras atividades: Início da produção para lançamento do 2º volume do livro sobre os bens tombados 
pelo Condephaat “Patrimônio da Metrópole Paulistana”. 
 - Série de apresentações musicais “Música no Museu”; Programa: Seu Museu e Uma tarde no Museu. 
Teatro Musical Florilégio. Palestras, oficinas e lançamentos de livros. 

 
Museu do Futebol 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação 
- Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações e instalações (elétrica, elevadores, 
hidrossanitária e ar condicionado). 
 Execução de programação periódica de combate a pragas. 
Acervo: Elaboração de lista de descritores comuns as três tipologias de acervo (museológico/expositivo, 
arquivístico e bibliográfico); Atualização: - banco de dados informatizado de documentação do acervo 
expositivo; - banco de dados informatizado de documentação do acervo bibliográfico; - Aprovação dos 
projetos de História Oral (FAPESP/FGV).   
- Implantação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro (FINEP/USP/POIESIS). 

Programação Cultural 

Exposições: - “Olhar com outro olhar”. (de 18/06/2011 à 30/11/2011). - Nos dias 02, 03, 04 e 05 de junho, 
realizou o Festival de Cinema CINEfoot. - Festival de Autógrafos e os lançamentos dos livros: Camisas 
Brasileiras “Muito além do nosso eu de Miguel Nicolelis”. - Visitas temáticas “mulheres, museu e futebol” 
e a Virada Esportiva com realização de apresentações de Freestyle futebol de rua e a visita ao museu.  
Atividades educativas: Atendimento - estudantes de escolas públicas da rede estadual em parceria com 
a FDE/SEE (Programa “Cultura é Currículo – Lugares de Aprender”; - escolas públicas municipais e a 
escolas particulares; grupos de visitantes. 

 
Museu Casa de Portinari 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação: 
-Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações e instalações (elétrica, hidrossanitária, 
ar condicionado e elevadores).   
-Execução de programação periódica de combate a pragas e manutenção das áreas verdes. 
Acervo: Higienização de 1.200 peças. 

Programação Cultural 

Exposições - Manutenção da exposição de longa duração; Exposição carnaval na paleta Portinari; 
Exposição coletiva de artes plásticas. 
Eventos - Férias no Museu, Semana de Portinari; Semana dos Museus; Consciência Negra, Ano da Itália 
no Brasil. 
Atividades educativas – Atendimento - estudantes de escolas públicas da rede estadual em parceria com 
a FDE/SEE (Programa “Cultura é Currículo – Lugares de Aprender”; - escolas públicas municipais e a 
escolas particulares; - Oficinas de capacitação; - Curso de capacitação; - Ação educativa “Família nos 
Museus”; - Encontros preparatórios para ações regionais. 
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Museu Histórico e Pedagógico Bernardino de Campos 

Preservação do Patrimônio 

- Continuidade das obras de restauro e ampliação conforme Processo SC 125896/2009- Restauro e 
requalificação do Museu Histórico e Pedagógico "Bernardino de Campos" – Amparo.  

Programação Cultural 

Exposições: - Manutenção da exposição de longa duração. 
Atividades educativas: - Atendimento - estudantes de escolas públicas e particulares; - grupos de 
visitantes. 

 
Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação 
-Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações e instalações (elétrica, hidrossanitária, 
ar condicionado e elevadores).  
- Execução de programação periódica de combate a pragas e manutenção das áreas verdes. 

Programação Cultural 

Exposições: - Oficina de culinária indígena por representante da tribo Kaingang. - Exposição Temporária 
“Olhar Antropológico” Harald Schults; Exposição Cores do Xingu. 
Eventos: Todo dia é dia de Índio; Semana dos Museus; Dia da cidade, Ano Internacional para Afro-
Descendentes.  
Atividades: Oficinas de capacitação; Curso de capacitação; Ação educativa “Família nos Museus”; 
Encontros preparatórios para ações regionais.  Atividades educativas: estudantes de escolas públicas da 
rede estadual em parceria com a FDE/SEE Programa “Cultura é Currículo – Lugares de Aprender”; - 
escolas públicas municipais e a escolas particulares; Capacitação de professores. 

Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato 

Programação Cultural 

Atividades educativas: Atendimento - escolas públicas da rede estadual em parceria com a FDE/SEE 
(Programa “Cultura é Currículo – Lugares de Aprender”); - escolas públicas municipais e a escolas 
particulares; - grupos de visitantes. 

 
Museu de Esculturas Felícia Leirner 

Preservação do Patrimônio 

Acervo: Projeto de Conservação da Biodiversidade e Interpretação da Paisagem. 

 
Museu do Café 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação 
- Execução do Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações e instalações (elétrica, 
hidrossanitária, ar condicionado e elevadores). - Execução de programação periódica de combate a 
pragas. - Projetos Básicos e Executivos de Arquitetura, restauro e complementares para reforma e 
requalificação do edifício da antiga Bolsa Oficial de Café de Santos. 
Acervo:- Entrega de diagnóstico do estado de conservação e higienização dos acervos museológico, 
arquivístico e bibliográfico; - Atualização do registro topográfico do acervo; - Apresentação do projeto de 
História Oral; - Apresentação do Projeto do Centro de Pesquisa; - Elaboração do novo plano 
museológico. 

Programação Cultural 

Exposições: - Realização - 3 exposições temporárias: Bolsa Oficial do café: Patrimônio Nacional, Qui si 
beve caffè e Café, Porto, Cidade – Uma relação muitos perigos; - uma exposição itinerante em Salto. 
Atividades educativas: Atendimento - estudantes de escolas públicas da rede estadual em parceria com 
a FDE; - escolas públicas municipais e as escolas particulares. - grupos alvo: (pessoas com deficiência, 
turistas, terceira idade e vulnerabilidade social). 
Outras atividades: - Realização de 11 cursos de barista; Programa: - Meu Expresso; - Guia Amigo do 
Café; - Oficinas de preparo de café, capacitação, fotografia e conservação de acervo fotográfico. 

 
Catavento Cultural e Educacional  

Preservação do Patrimônio 

Conservação, preservação e adequação da edificação: 
- Execução do Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações e instalações (elétrica, 
hidrossanitária, ar condicionado e elevadores). 
 - Execução de programação periódica de combate a pragas e manutenção das áreas verdes. 
 - Instalação do forro acústico na Seção Engenho, finalizada em setembro.  
- Adequação do sistema de climatização. Benefício: melhores condições acústicas e térmicas aos 
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visitantes e monitores em um dos espaços mais visitados do museu. 
- Projeto de Valorização Histórica do Palácio das Indústrias, aprovado no final de 2010 pelo Fundo de 
Interesses Difusos da Secretaria de Justiça e Cidadania e que contribuirá diretamente para o restauro da 
edificação, aguarda aprovação final do CONDEPHAAT. 

Programação Cultural 

Exposições temporárias: 2  
Oficinas: Realização de 3 Oficinas. 
Eventos: Aniversário de São Paulo: 3º Encontro de Veículos Antigos; 1ª Mostra Ver Ciência 3D; 1ª 
Mostra Paulista de Ciências e Engenharia - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 
Parcerias técnicas: viabilização de exposições e incrementos na expografia. 
Atividades educativas: - Realização de 4 palestras; Curso de Cinema Brasileiro; Concerto Educativo - 
Kaleidos; Coral da Gente - Instituto Baccarelli; Apresentações da Banda e Coral da Guarda Civil 
Metropolitana e da Camereta Cantareira. - Estudantes de escolas públicas da rede estadual em parceria 
com a FDE / SEE (Programa “Cultura é Currículo – Lugares de Aprender”; - Escolas públicas municipais 
e a escolas particulares; grupos de visitantes. 

 
Museu da Imagem e do Som 

Preservação do Patrimônio 

Conservação, manutenção e segurança de Edificações: 
- Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações e instalações (elétrica, elevadores, ar 
condicionado e hidrossanitária).-Conclusão das obras conforme Processo SC 9951/2010- Requalificação 
da área da reserva técnica do Museu da Imagem e do Som - São Paulo. 
- Execução de programação periódica de combate a pragas.  
Acervo: - Retorno e salvaguardo do acervo para a reserva técnica do Museu, diagnóstico do estado de 
conservação, elaboração do plano de conservação, higienização, atualização do inventário, implantação 
do Sistema do Banco de Dados, estudo de regularização dos direitos autorais e digitalização de vídeos.   

Programação Cultural 

Exposições temporárias: - 11 exposições , com destaque para “90 em Folha" “Game On”. 
Outros eventos: 42, entre shows musicais, performances, apoios a festivais (como a Mostra Internacional 
de Cinema. 
Atividades de fomento: Seleção de 9 projetos: 4 brasileiros e 5 estrangeiros para o LabMIS. 
Atividades educativas: - palestras (31) oficinas e workshops (3) e cursos; - Atendimento: - estudantes de 
escolas públicas da rede estadual em parceria com a FDE / SEE (Programa “Cultura é Currículo – 
Lugares de Aprender”; - escolas públicas municipais e às escolas particulares; - grupos de visitantes. 

 
Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho 

Preservação do Patrimônio 

-Plano de Manutenção e Conservação Preventiva das Edificações e instalações (elétrica, hidrossanitária, 
ar condicionado e plataforma elavatória) -Execução de programação periódica de combate a pragas e 
manutenção das áreas verdes. 
-Acervo arquivístico: - Realização de inventário do acervo arquivístico e histórico (6.000 itens). 
Higienização e elaboração do guia de acervo arquivístico. 

Programação Cultural   

Exposições temporárias: - 6 exposições temporárias, 10 exposições vinculadas ao projeto “Temporada 
de Projetos”. 
- Atividades educativas: Atendimento - estudantes de escolas públicas da rede estadual em parceria com 
a FDE / SEE (Programa “Cultura é Currículo – Lugares de Aprender”; - escolas públicas municipais e as 
escolas particulares; - grupos de visitantes. - Realização de palestras (5), workshops (1), mesas-
redondas (8), palestras (2), encontros (16), oficinas (12), curso (1), Simpósio Internacional (1) Maratona 
de Críticos (1), Performa Paço (5), Projeto 1º Museu Aberto de Arte Urbana. 

 
 

5 - Ações junto aos demais Museus do Estado – Sistema Estadual de Museus 
 
As principais ações realizadas no âmbito do Sistema Estadual de Museus - SISEM em 2011:  
 

Exposição Itinerante – Interior e Litoral 

33 exposições 38.378 pessoas 

III Encontro Paulista de Museus 

Quantidade de inscrições 1.189 

Quantidade de participantes 996 

Municípios representados 188 
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Oficinas de Capacitação do SISEM 

Quantidade de oficinas 11 

Municípios participantes 44 

Pessoas participantes 203 

Palestras do SISEM 

Quantidade de palestras 5 

Municípios participantes 8 

Pessoas participantes 228 

Curso de Capacitação para Museus 

Quantidade de cursos 4 

Municípios participantes 47 (primeiro semestre) e 37 (segundo semestre) 

Pessoas participantes 145 

Estágios Técnicos 

Quantidade de estágios 7 

Municípios participantes 91 

Pessoas participantes 115 

 

Parceria: Museu do Instituto Biológico através da Organização Social Catavento Cultural e 
Educacional. Realização: Exposição Planeta Inseto: 36.580 visitantes. 
 
6 - Gestão Arquivística - As metas que tratam de gestão arquivística têm por finalidade atender 
a legislação que trata da gestão arquivística do Estado de São Paulo.  As ações que se 
destacam são as consolidadas no Plano de Classificação e na Tabela de Temporalidade de 
Documentos, instrumentos de gestão documental: 
 

Elaboração de fórmulas e padrões homogêneos para o registro dos atos administrativo 
independentemente do suporte; Atribuição de códigos de classificação; Definição da temporalidade dos 
documentos; Padronização da tipologia documental e Garantia de acesso aos administradores e ao 
usuário do serviço público. 

 
 
 

II. Entidades Vinculadas 
 
 

1. Fundação Padre Anchieta – FPA 
 
 Apresentação 
 

A Fundação Padre Anchieta é responsável por um complexo de mídia eletrônica composto pela 
TV Cultura, a TV Rá Tim Bum, a Univesp TV, o canal MultiCultura, as rádios Cultura FM e 
Cultura Brasil e o portal www.cmais.com.br. 
 

A instituição atua na produção de conteúdo multimídia na área educacional, atendendo as 
demandas de secretarias municipais e estaduais e ministérios federais.   
 

As principais atividades em 2011 foram centradas nos seguintes pontos: 
 

- Lançamento de novas atrações da TV Cultura, diminuindo a presença excessiva de programas 
antigos e a instabilidade da grade. 

- Rígido controle orçamentário e fortalecimento das fontes de captação de recursos próprios. 

- Inchaço do quadro de funcionários e falta de uma política de contratações. 
 

Planejamento Estratégico da FPA- para auxiliar a elaboração contratou a consultoria SBQ 
(Sociedade Brasileira da Qualidade). Finalidade: FPA ser reconhecida núcleo de excelência no 
fomento e difusão da produção cultural e educativa, nacional, própria e ou independente, 
valorizando:  
 

- Conteúdo infantil educativo, comportamental e/ou curricular; 

- Jornalismo analítico e explicativo que ofereça aos telespectadores e ouvintes uma visão crítica, ampla 
e diversificada dos grandes temas da sociedade, considerando a complexidade da vida. 

- Arte e Cultura promovendo a expressão da diversidade cultural. 

http://www.cmais.com.br/
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Metas: - Aumento: de audiência da TV Cultura, faturamento e produtividade. 
- Atuação: 29 Planos de Ação com o acompanhamento semanal. 

 
TV Cultura 
 

A TV Cultura, principal veículo da FPA, registrou em 2011 mais de 7.300 horas de exibição.  
Quase 2.000 horas foram de programação inédita, o que representou 27% de toda a 
programação. A tabela a seguir mostra os detalhes: 
 
 

Programação exibida em horas 

Origem Inédito Reprise 

FPA 1.039:59:32 1.117:17:56 

3ºs Brasileiros 271:42:52 754:28:43 

3ºs Estrangeiros 511:14:05 2.076:36:37 

Co-produção Nacional 157:14:36 391:01:23 

Co-produção Internacional 0:00:00 237:16:21 

Total  de horas sem intervalo 1.980:11:05 4.576:41:00 

 
Programas e intervalos em horas 

Emissora fora do ar 1.442:38:03 

Horas Intervalos 770:29:52 

Total de horas de transmissão sem intervalo 6.556:52:05 

Total de horas de transmissão com intervalo 7.327:21:57 

 
 

 Programação  
 

Em 2011 ganhou 46 novas atrações, o que se refletiu em bons resultados de audiência.   
 

1 - Jornalismo - é responsável pela produção e edição de oito programas. Total: 13 horas 
semanais. Programação jornalística: 700 horas. As novas atrações que merecem destaque:  
 

Roda Viva - programa de entrevistas. Novidades: em outubro voltou a ser ao vivo seis entrevistadores e 

novo cenário. 

Matéria de Capa - temas mais importantes que acontecem no Brasil e no mundo são apresentados. 

Cultura Retro - passeio pelo arquivo da TV Cultura e traz reportagens repaginadas, nas quais passado 

e presente interagem.  

Outras novidades: novo formato de Grandes Momentos do Esporte; transmissão ao vivo do 1º 

Campeonato Estadual de Seleções de Ligas Municipais. Transmissão por 26 horas do evento 
beneficiente Teleton, produzido pela AACD (Associação de Apoio à Criança Deficiente).  

 
2 - Publico Juvenil –  os programas de destaque foram: 

 

Deu Paula na TV - programa faz crônicas da cidade, discute o senso comum equilibrando ironia e humor 

escrachado.  

Inglês com Música - programa de sucesso entre 1969 e 1981 ganhou novo formato em 2011 com 

estrutura de game show. Proposta: incentivar o aprendizado do idioma de forma leve e divertida, usando 
letras de músicas e jogos entre equipes. 

Cultura Livre - programa é captado por câmeras de celular e recebe músicos da velha e nova safra da 

música brasileira. Nas edições, rola um bate-papo acompanhado de canjas.  

Outras atrações - nova safra de episódios inéditos do Escola 2.0. - retorno com novo formato do Pé na 
Rua. - nova temporada do Almanaque Brasil (da TV Brasil) - cultura 360. - novos quadros e 
apresentadores do Nossa Língua. - produção da BBV Deu a Louca na História. - segundas temporadas 
de Ciência Travessa e Arquivo Zack.  

 
3 - Publico Infantil - novidades: 
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Quintal da Cultura - programa diário, ao vivo, das 14h30 às 17h30. Os personagens inventam 

brincadeiras, contam histórias, fazem bagunça e convidam a garotada para brincar no Quintal na 
Cultura. 

Cocoricó - 26 episódios os personagens divertem e discutem, com leveza, temas como inclusão social. 

Festival Internacional de Cinema Infantil – FICI - teve 25 novos títulos. Leva para a telinha uma seleção 
diária super especial dos filmes mais aplaudidos do festival homônimo.  

Outras novidades: animações Bob, Construtor, 1,2,3 Agora é a sua vez, Pequenos Cientistas, Simão e 
Bartolomeu, Álbum da Natureza, Ecoturistinhas, O que eu vou ser quando crescer ?, Passeio Animal, 
Kiaria e os Luminitos, Os Caça Livros e Som na Caixa com DJ Cão.   

 
4 - Arte e Cultura -  Destaque para: 
 

Vitrine - reinventou e estreou uma nova fase. As novidades incluem quadros inéditos, vinheta e trilha. 

Clássicos - orquestras internacionais; Berlim e Los Angeles, Sinfônica do Estado de São Paulo e 
Filarmônica de Minas Gerais. - exibição de documentários produzidos por grandes redes internacionais 
sobre compositores com Haendel, Ravel e Stravinski.  

Cultura Documentários: Vídeos inéditos, raros e originais em sua temática. A temporada de 2011 do 
programa diário trouxe como proposta central a revalorização do formato dentro da tevê aberta, quanto 
a filmes internacionais. 
Novidades de arte e cultura - produções da BBC 60 Encontros Mortais e Esse Tal de Rock and Roll, 
Gravidez e Maternidade, centenário do Theatro Municipal de São Paulo, Pinacoteca, premiação do 
Educador Nota 10 (Fundação Victor Civita) e dois musicais para o fim de ano.  

 

5 – Co-produções - incentivo a co-produções para as diversas faixas. Em 2011, destacaram-se:  
 

Telefilmes Cultura II - ficções produzidas para a tevê. O cenário-tema é a região da Luz. Parceria: 
Secretaria de Cultura do Estado.  

Somos1Só - gêneros e linguagens em oito documentários para emoldurar um panorama do assunto 
mais perene do planeta: sustentabilidade. Parceria: SESCTV e DipProduções.  

Autor por Autor - perfis de grandes nomes da literatura, aproxima o público dos importantes autores 
contemporâneos brasileiros.  Parceira: SESCTV. 

AnimaTV – Parceria:  Ministério da Cultura, TV Brasil e TV Cultura.  Missão: fomentar a produção e 
exibição de séries animadas. Na 1ª temporada exibe os desenhos Tromba Trem e Carrapatos e 
Catapultas.  

Radiola - explora a diversidade de estilos, mostra tendências e nomes que “acontecem” no cenário 

artístico musical.  

Por que Heloisa? - curta-metragem de animação, um documentário, um depoimento da autora e making 
of. Parceria: Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência e a Conteúdo Filmes. As produções 

contam com audiodescrição e libras.  

Programas de incentivo à produção independente - Anima Cultura/Funcine SP, liderado pelo BNDES; 
PRODAV, liderado pelo FINEP, de apoio a toda célula produtiva de audiovisual no País e DOCS TV 
Brasil, Ibero - América, CPLP e Montevidéu incentivo à produção de documentários. 

 

6 - Produções Independentes - em 2011 foram destaques: 
 

Sangue Latino - série de entrevistas com convidados fora do comum. 

Amores Expressos - acompanha 16 escritores em viagens pelas principais cidades do planeta. 
Produção: Academia de Filmes.  

Reis da Rua - acompanha o cotidiano de pessoas famosas em suas comunidades, seja pelo viés 
artístico ou pela liderança social que passam despercebidas pela massa populosa da capital. 
Realização: Mosquito Project.  

Ponto de Virada – captura o momento da mudança do rumo da vida das 13 personalidades dos mais 
variados segmentos da arte e do esporte. 

Woohoo News (faixa Parada Livre) - dedicado a vasculhar o universo dos esportes radicais.  Parceria: 
canal Woohoo. Viaja pelo Brasil e mundo atrás das grandes estrelas, novidades, torneios e eventos.  

 

7 – Audiência   
 

 O IBOPE afere a audiência dos canais de TV por meio de dois parâmetros: 

Audiência - porcentual de domicílios ou pessoas que assistiram a um determinado canal/ programa em 
um determinado momento. Cada ponto significa 58.200 lares ou 183.500 indivíduos na Grande SP. 
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Share - participação de um canal em relação ao total de televisores ligados. No ano de 2011, a 
média da TV Cultura na faixa entre 7 horas e 24 horas, de segunda-feira a domingo, foi de 0,9% de 
audiência e 2,1% de share.  

 

  
8 - Produção, Operação e Documentação  
 

 
A partir de 2012 entram em operação: 
 

- Sistema de edição compartilhada - aperfeiçoa a mão de obra de editores e facilita o intercâmbio de 
materiais entre Jornalismo e Produção. 
- Atualização tecnológica da central técnica das ilhas: digitalização das ilhas de pós-produção, 
instalação de matriz interligando ilhas e VT’s com painéis de comando que aperfeiçoam e simplificam 
as operações. 

 
A Gerência de Operações promoveu a reorganização da distribuição de gravações pelos 
estúdios. Objetivos: 1) diminuir o tempo de ocupação pelos programas; 2) gerar melhor 
aproveitamento da equipe para outras gravações. Resultado: programas que demandavam de 
quatro a cinco horas de estúdio gastam uma hora e meia nas gravações em cenário virtual.  
 

Outro ganho da reorganização foi a diminuição em montagens e desmontagens de cenários. A 
iluminação e os equipamentos de áudio e vídeo ficam fixos, o que facilita o trabalho do pessoal 
do apoio operacional.  
 
Estatísticas de operações: 

3.500 saídas externas para gravações com equipes de reportagens e de produção. 
1.200 gravações ou transmissões ao vivo de estúdio e eventos externos no ano. 
8.000 edições de vídeo e áudio. 

 
O Centro de Documentação implantou o sistema de gerenciamento de copiagem via intranet 
com apontamento ao centro de custo do programa e/ou área. Foi concluído o processo de 
digitalização do acervo de fitas quadruplex, bitola de maior risco de obsolescência. O projeto de 
digitalização das demais bitolas, num total de mais de 100 mil horas, prossegue. Das 11.551 
horas já digitalizadas, 1.520 foram trabalhadas em 2011.  
 

O processo de digitalização do acervo musical iniciou junto com a recuperação catalográfica e 
a reestruturação metodológica da Discoteca. O Media Portal, sistema de gerenciamento do 
conteúdo digital (fotos, imagens em movimento e músicas) está em funcionamento. O projeto 
de revitalização do acervo fílmico da FPA iniciou para tratar 80 mil filmes de 16 mm.   

 

Implantada a nova identidade visual da TV Cultura, com revitalização e modernização da logomarca, 
desenvolvimento de novas vinhetas institucionais e chamadas para toda a programação, segmentada 
nos períodos matutino, vespertino e noturno.  
 

Workshop Vila Sésamo: reuniu representantes de diferentes áreas e instituições que vêm lutando e 
mobilizando a sociedade para a temática da infância brasileira. Objetivo:  discutir conteúdos para a 
nova série do programa e ações correlatas. O workshop envolveu diversos setores da FPA. 

Projeto Hábitos Saudáveis - aprendizado sobre alimentação saudável, atividades físicas e saúde 
socioemocional por meio do uso da tecnologia disponível nas escolas. Alvo: 43 EMEIs com 7.600 
crianças com idade entre 4 e 5 anos e cerca de 400 professores. Piloto: EMEIs da região de 
Itaquera. Parceria: Sesame Workshop, TV Cultura, UNESCO (Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura) e Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

Concurso entre telespectadores - escolha da melhor trilha musical para a programação de fim de 
ano da TV Cultura, com premiação em dinheiro para o vencedor.  

Racionalizar custos - terceirização da montagem de cenários físicos. Em 2011, foram produzidos 15 
deles. - criação e uso de software para artes automatizadas na transmissão do jogos de futebol.  

Centralização da operação das duas áreas:  

Operação de vídeo: reuniu os operadores de vídeo da TV Cultura em uma mesma sala, 
otimizando os turnos de trabalho e garantindo monitoração uniforme para todas as câmeras da 
FPA. - Exibição: reuniu e unificou a operação dos canais TV Cultura, TV Rá Tim Bum, Univesp 
TV e MultiCultura, garantindo maior eficiência e segurança. Resultado: racionalizar os custos 
operacionais e manutenção de todos os canais da FPA. 
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9 - Transmissão  e Alcance - Setor televisivo 
 

Administra uma concessão de TV aberta, o canal 2, analógico, que transmite a TV Cultura.  
Sistema digital - são três canais: canal 2.1 correspondente TV Cultura, e mais dois canais de 
multiprogramação: 2.2,  MultiCultura, e  2.3, a Univesp TV. A TV Cultura transmite boa parte da 
programação em alta definição (HD), através do canal digital 2.1. O conteúdo está disponível em seis 
canais por assinatura por satélite e outros dois por cabo e 18 TVs parceiras ou afiliadas.    

 
No Estado de São Paulo, o sinal aberto da TV Cultura atende:  
 

381 municípios. Total: 37 milhões de pessoas, 19 milhões  na Grande São Paulo. A cobertura é feita 
por 196 retransmissoras próprias e 11 de Prefeituras de cidades do interior. Em 2011, a Gerência de 
Engenharia promoveu 694 manutenções corretivas e outras 219 preventivas da rede.  

Aquisição e instalação: duas antenas de transmissão para as estações de Amparo e São José dos 
Campos, dois transmissores 120 W UHF para Sertãozinho e São João da Boa Vista. Conclusão: 
projetos de mais 65 estações analógicas e 10 digitais, para futura implantação. Parceira: Rede Record.  
Realização: balizamento da torre do Jaraguá, na Capital.  

 
Entre as 232  ações de manutenção destacam-se duas corretivas  em equipamentos de 
microondas e outras 47 preventivas em receptores de satélite da rede interiorana. Testes de 
equipamentos, revisões de antenas e iluminadores, ajustes dos níveis de áudio e vídeo, em 
todo o sistema da TV, foram feitos estudos para transmitir o conteúdo HD para todo o Estado.  
 
Começou a ser implantada, para entrar em operação em 2012, a Monitoração Sumaré. 
Objetivo: facilitar a monitoração dos sinais irradiados do Sumaré (TV Cultura, Univesp TV, 
MultiCultura, Radio Cultura FM, TV Brasil, TV Justiça, PontoJus, TV Câmara, TV Senado e TV 
Alesp)  
 
Foram realizados nas instalações da FPA testes para fins científicos da rádio digital (DRM) em 
Onda Média, Onda Curta e Freqüência Modulada, sob responsabilidade do Ministério das 
Comunicações, da ANATEL e do INMETRO.  
 
10 - Demais Canais 
 
10.1 - TV Rá Tim Bum é o único canal 100% nacional e programação totalmente voltada para o 
público infantil, na faixa etária entre 2 e 10 anos. A TVRTB está presente nas principais redes 
de tevês por assinatura do Brasil.  
 
Lançamentos de 2011 foram:   
 

Mês Estréias Origem 

Janeiro O Corpo Humano - Escola 2.0 
Parceria: HCT. Produção: TV 
Cultura 

Fevereiro Anabel – 2ª Temporada Aquisição Martinelli Films 

Março Física Divertida – 2ª Temporada Co-produção Mad Science 

Abril Dando Bandeira Acordo/Parceria MultiRio 

Maio Cocoricó na Cidade – Nova Temporada Produção TV Cultura 

Junho Como Cuidar do Seu Melhor Amigo Produção TV Rá Tim Bum 

Julho TREXCI Produção TV Rá Tim Bum 

Agosto A Mansão Maluca do Professor Ambrósio – 2ª Temporada Co-produção Tortuga 

Setembro Nilba e os Desastronautas – 2ª Temporada Co-produção 44 Toons 

Outubro Escola pra Cachorro Co-produção Radar Cinema 

Novembro Dr. Raio X Produção TV Rá Tim Bum 

Dezembro O Papel das Histórias – 2ª Temporada Produção TV Rá Tim Bum 
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Em 2011, o canal esteve no ar 8.700 horas. Em detalhes:  
 

Programação exibida em horas 

Origem Inédito Reprise 

TV RTB 40:20 1.986:20 

FPA 26:00 3.890:00 

Aquisições 8:00 404:00 

Co Produções 32:10 328:10 

Total 106:30 6.608:30 
Programas e intervalos em horas 

Horas de inéditos 106:30 

Horas reprisadas 6.608:20 

Horas de intervalos 2.046:00 

Total de horas de exibições 8.760:50 

 
10.2 - Programa Universidade do Estado de São Paulo UNIVESP TV - é um dos instrumentos 
de apoio ao aprendizado dos alunos inscritos na Universidade Virtual do Estado de São Paulo. 
Canal digital de TV da multiprogramação (2.2) da FPA, produz programas ligados ao conteúdo 
dos cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual Júlio de 
Mesquita Neto (Unesp), e programas de interesse geral, abordando uma ampla gama de áreas 
do conhecimento.   
 

UNIVESP TV registrou crescimento na produção de programas e na exibição de horas inéditas. 
Foram produzidos 58 programas. Do total, 37 programas compuseram material transmitido nos 
encontros presenciais do curso de Pedagogia Unesp-Univesp das disciplinas:  Educação 
infantil: Diferentes Formas de Linguagens Expressivas e Comunicativas; Didática Geral; 
Conteúdos e Didática da Alfabetização; Didática da Língua Portuguesa e da Literatura, com o 
apoio de 19 Programas Complementares, em um  total de 840 minutos de produção. Para os 
cursos oferecidos pela USP, foram produzidos 5 programas, total de 75 minutos, para o   curso 
de extensão sob o título de Ética Valores e Cidadania na Escola e  21 programas, total de 
produção de 260 minutos, para o curso de Licenciatura em Ciências. 
 

A equipe da UNIVESP TV produziu 361 diferentes programas para as linhas regulares 
semanais (Educação Brasileira, Ensino Superior, Fala Doutor, Céu da Semana, entre outros).  
 

Encontros, seminários e mesas redondas são gravados e exibidos na íntegra. O ano marca a 
consolidação da programação de cursos, sob a rubrica Conhecimento como Bem Público, com 
cursos livres e cursos da USP: pela primeira vez, a UNIVESP TV gravou e veiculou duas 
disciplinas regulares da pós-graduação da USP – “Tópicos e Epistemologia de Matemática e 
Qualidade da Democracia”. 
 

A produção do programa Inglês com Música, veiculado na TV Cultura foi realizado com a 
participação, na platéia, de alunos da Secretaria da Educação e do Centro Paula Souza. 
UNIVESP TV produziu 306 horas de programação atingiu 321 horas de material próprio.   
 

Ante o aumento da produção própria, as aquisições de programas estrangeiros diminuíram. Se 
em 2009 foram exibidos 111 programas nesse formato, caiu para 47 programas em 2010 e 
chegou a 29 no ano de 2011, com 200 episódios que totalizaram 7.267 minutos, ou 121 horas. 
 

10.3 – Multicultura - canal digital 2.3, é dedicado à exibição de programas do acervo da 
Fundação Padre Anchieta, acumulado ao longo de mais de quatro décadas e considerado o 
mais importante do País. Em 2011, ao canal transmitiu pouco menos de 6,3 mil horas de 
programação. Sua média horária de transmissão no ano foi de 17h14 por dia. Mais detalhes:    
 
Item Origem Total em horas 

Horas de reprises (acervo) FPA 5.858:06:14 

Horas inéditas FPA + MultiCultura 42:37:00 

Horas de intervalos FPA 362:41:00 
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Item Total em horas 

Horário eleitoral 22:47:00 

Outros 06:51:00 

Total de horas de transmissão 6.291.82:14 

 
11 – Rádios - Cultura FM e Cultura Brasil continuam seguindo a missão de prestigiar a boa 
música e o jornalismo cultural. Com programas voltados à música clássica e à música 
brasileira, respectivamente, as duas emissoras tiveram em 2011 mudanças pontuais em suas 
grades de programação.  
 
11.1 - Cultura FM – possui atualmente 36 programas. Em maio de 2011, às oito da manhã, 
estreou o programa Começando o Dia. Música, informação e prestação de serviço são os 
lemas dessa atração matutina.  
 
Em junho, no horário das 11 da manhã, de segunda a sexta, foi criada a faixa Idéias Musicais 
trazendo diariamente um especialista para discorrer sobre um tema e dar exemplos musicais 
durante uma hora.  
 

A média de audiência de emissora, segundo o IBOPE, manteve-se a mesma de 2010 com 
aproximadamente 12 mil ouvintes por minuto.  
 
11.2 - Cultura Brasil - investiu no desenvolvimento de conteúdos para o seu site. Foram 
produzidas playlists, páginas especiais e documentários como Palco: Música e Registro (sobre 
as gravações ao vivo registradas em discos) e Retrato de João (em homenagem aos 80 anos 
de João Gilberto). Outro destaque foi o projeto Jogada Ensaiada que recuperou músicas que 
fazem citação aos times de futebol.  A ação foi recebida pelos ouvintes/ internautas gerando 6 
mil visitas/dia no site.  
 
No convênio com a ARPUB (Associação das Rádios Públicas do Brasil), a Cultura Brasil 
passou a veicular o Lusofalante, programa que foi contemplado com o Prêmio Roquette Pinto. 
Os doze episódios estão sendo transmitidos aos sábados, às nove da manhã. Outra novidade 
foi a instalação da câmera no estúdio do ar. Os ouvintes podem observar o que acontece no 
estúdio da rádio, acompanhar as entrevistas e participar dos chats. O programa Radar Cultura 
é o exemplo da interação entre os ouvintes e a emissora. 
 
11.3 - Portal Cmais - principal atividade da Gerência Multimídia da FPA foi o lançamento em 
abril do CMAIS (cmais.com.br), o portal de conteúdo da Cultura.  
 

Missão: reunir todo o conteúdo produzido pela FPA, em seus quatro canais de TV (Cultura, Rá 
Tim Bum, UnivespTV e MultiCultura) e nas duas rádios (Cultura Brasil e Cultura FM). Há uma 
editoria de Educação, de responsabilidade da Diretoria de Projetos Educacionais. 
 
Todo ambiente web dos canais foi reformulado e adotou-se  uma linguagem visual padronizada 
e alinhada com a nova linguagem da TV Cultura. Na área infantil, as principais ações foram o 
lançamento do site do Quintal da Cultura, o novo site da TV Rá Tim Bum. Na área adulta as 
principais ações foram as interatividades nos novos sites da Roda Viva e do Jornal da Cultura. 
 
Todo conteúdo produzido em HD pela TV Cultura está disponibilizado em alta definição no 
portal. Essa ação foi pioneira entre as emissoras de TV no Brasil e foi possível com o acordo 
viabilizado com o Youtube desde 2010.  
 

Resultado da parceria: receita de US$ 52.733 em 2011. 

Audiência web: 10.645.357 visitantes. 

Contratos e parcerias - ações para realizar em 2012 : aplicativos para as TVs conectadas, TV Digital 

(Ginga), novo aplicativo das rádios para iOS, aplicativo do Cocoricó para iPad,  entre outras. 

 
 
 

http://cmais.com.br/
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Administração 
 
Diretoria de Captação – objetivo: geração de receitas próprias a partir da exploração comercial 
das diversas plataformas da Fundação Padre Anchieta, dos seus produtos da grade da TV 
Cultura, do conteúdo proprietário e licenciamento das marcas.  
 

Captação em 2011: R$ 31,3 milhões.  

 
Em 2011 implementou o projeto piloto para a venda de conteúdo da RTV Cultura/FPA, com a 
negociação realizada para o serviço Net NOW da Net Serviços/TV por assinatura, que deverá 
ter a TV Cultura na sua grade VOD (“video on demand”) no início de 2012.   
 
Mercado Publicitário - em 2011 continuou a apresentar e executar projetos customizados, 
inclusive com produção própria ou terceirizada, forma de atração de anunciantes como: Honda, 
Sanofi-Aventis, Yamaha, Abiquin, entre outros. Anunciantes e apoiadores culturais como 
Bradesco, Ultrafarma, Ypê, Casas Bahia, CEF, SESI nacional, BM&F Bovespa, CPFL entre 
outros, renovaram seu apoio e os investimentos.  
 
Leis de Incentivo - área realizou a inscrição dos projetos na Lei Rouanet, tanto no artigo 26 
quanto no artigo 18 (aprovado a partir de julho de 2011), junto ao Ministério da Cultura. A 
possibilidade da utilização do incentivo fiscal para apoio à grade é um dos diferenciais para a 
conquista e a continuidade de muitos anunciantes. 
 
Cultura Marcas - é a unidade de negócio que gerencia o licenciamento de marcas e a 
comercialização de imagens, desenvolvendo projetos e parcerias com o mercado. Em 2011 
fechou a parceria com a Editora Abril para lançamento do primeiro aplicativo para dispositivos 
móveis do Cocoricó que será vendido na loja da Apple a partir de abril de 2012. Cocoricó o 
Musical esteve nos principais teatros do Brasil.  
 
Em 2011 obteve o licenciamento das revistas em quadrinhos do Cocoricó com a Editora 
Deomar. A Paramount Brasil, distribuidora oficial dos maiores estúdios de cinema de 
Hollywood, Paramount, Universal e DreamWorks, lançou dez novos títulos em DVD do 
programa Cocoricó, incluindo novos episódios do sucesso “Cidade”. Casas Pernambucanas e 
Bitufo, outros licenciados, obtiveram resultados acima das expectativas.  
 

Cultura Marcas acumulou um crescimento no período de 2007 a 2011 de 76%.  

 
Canais - identificou novos prospects, regularizar os convênios antigos e notificar os parceiros e 
retransmissoras da TV Cultura em busca do apoio à programação e  expansão da cobertura 
nacional. Efetuou a renegociação dos contratos vigentes, controle de cobertura geográfica e 
por programa, eliminando a condição de cessão não onerosa.  
 

Cultura Marcas: acumulou crescimento de 76% no período de 2007 a 2011.  

 
Cobertura de 

afiliados 
2011 Cobertura de parceiros 2011 

Emissoras 16 Parceiros 2 

Estados 10 Estados e Distrito Federal 10 

Domicílios com TV 5.544.157 Domicílios com TV 24.675.784 

Telespectadores 18.850.133 Telespectadores 81.858.936 

 

Detalhamento: 
Parceiros 2 EBC TV Brasil - Rede Minas 

Afiliado 16 

Fundação Educacional de Campo Belo – Fecamp; RTVE PR; TV Brasil Central – GO; 
CATV Cascavel; TV Educativa Ponta Grossa; TV Cultura de ITABIRA – MG; Rede 
Paulista; Rede Claret; TV Litoral Panorama e TV Unisul - SC; Fundação AJGM – ES; 
TV ITARARÉ – PB; TV Cultura Norte Paranaense; Prefeitura Municipal Agudo- RS; 
Fundação Cultural Carlos Drumond de Andrade; TV O Povo – CE; Unisantos. 

Total 18 Parceiros e emissoras afiliados 
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Operadoras TV Rá Tim Bum - em 2011 iniciou o processo de renegociação dos contratos do 
canal TV Rá Tim Bum, com a reivindicação da ampliação do acesso do canal aos assinantes, 
reclassificando a colocação, passando dos “pacotes mais onerosos” para os “pacotes básicos” 
das operadoras de TV paga; 
 

As ações de relacionamento com as operadoras e associações, entre elas Net, Sky, TVA, Oi, 
Embratel e Neo TV foram introduzidas para o aumento da base de assinantes do canal. Foram 
realizados concursos culturais e eventos em shoppings junto com as operadoras para a 
divulgação da TVRTB. O faturamento cresceu 33% em relação a 2010. 
 

Locação - faturamento cresceu 20% em comparação a 2010. 
 

- Espaço em torres de transmissão e equipamentos para as antenas da Nextel e do Brasil Site e para a 
transmissão da TV Assembléia.  
- Equipamentos como a Unidade Móvel para captação dos Jogos do Campeonato da Liga das Seleções 
Estaduais. 

 

Diretoria de Projetos Educacionais - executou projetos para as Secretarias Estaduais de 
Educação (SEE) e do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), Centro Paula Souza e 
Fundação Victor Civita. Total de contratos: R$ 35 milhões.  
 

- SEE - segunda edição do Curso para Professores Ingressantes da rede pública estadual da 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato Costa Souza”. 
Participantes: 16 mil. Ficaram sob a responsabilidade da FPA: 
 

- Desenvolvimento de  novas atividades para o Núcleo Básico e para as 14 disciplinas específicas, total 
de 420 novas telas de questões objetivas, questões discursivas e fóruns; 
- Desenvolvimento de 120 novas telas de conteúdo para o Núcleo Básico; 
- Revisão e atualização do conteúdo dos módulos do Núcleo Básico e módulos de disciplinas 
específicas; 
- Produção de 47 vídeos, 32 em 2011. Total: 192 minutos de edição; 

- Adaptações dos vídeos e dos conteúdos permitindo acessibilidade para portadores de deficiência 
visual ou auditiva. 
- Gestão e implementação de monitoria e acompanhamento do curso. Total: 370 tutores, 
18 coordenadores e suporte técnico para a equipe. 

 
Em setembro teve início a operação do Núcleo de Vídeo, responsável pelo registro audiovisual 
de projetos pedagógicos da SEE, cobertura de palestras e orientações técnicas sobre gestão 
escolar. Além de DVDs, o material está disponível para consulta pelo público em geral por meio 
de um site específico.  
 

Gravação: 146 horas.  Material editado: 9 horas e 27 minutos.  Vídeos: 20.  

 
O mesmo contrato abrange a produção de 52 programas para a TV Cultura destinado ao 
público juvenil, com temática relacionada à comunidade escolar, e a produção do evento final 
Jornada da Matemática, competição entre alunos da rede estadual de ensino. O evento 
resultou em dois programas e dois vídeos complementares, num total de 110 minutos.  
 
- SERT - produções envolveram quatro programas da Secretaria. 
 

- Banco do Povo: 8 cartilhas (tiragem 240 mil cópias); 8 vídeos (replicação de 240 mil cópias); 1 curso 
EAD para 30 mil alunos. 

- Arcos Ocupacionais: 16 livros (tiragem 16 mil cópias); 16 DVDs com 3 vídeos em cada um (duplicação 

de 8 mil cópias) e inserção no site. Os vídeos somaram 110 minutos de edição. 

- Poupa Tempo do Empreendedor: 1 apostila para inserir no site (50 mil acessos); 10 vídeos para site 
(total 37 minutos de edição) . 

- Time do Emprego e PEQ (Programa Estadual de Qualificação Profissional): suporte técnico e inserção 
de conteúdo para site. 

 
- Centro Paula Souza (CPS) - finalizados 5 livros do Núcleo Básico, 6 livros de Eletrônica e 5 
livros de Mecânica. No total, foram 4.038 páginas editadas e 274.800 exemplares produzidos. 



 417  

O mesmo conteúdo foi disponibilizado em 140 mil pencards distribuídos aos alunos do CPS. 
Houve a entrega dos últimos lotes de 108 vídeos previstos no contrato.  
  

Contratos: 1) valor: R$ 3,7 milhões. Finalidade: desenvolvimento de novos produtos para o Time do 
Emprego e o Banco do Povo da SERT.  
2) SEE, valor de R$ 13,6 milhões. Finalidade: realização em 2012 do curso de inglês à distância para 
alunos do ensino médio regular e do EJA (Educação de Jovens e Adultos) da rede estadual. Curso: 80 
horas.  Atendimento: 50 mil estudantes. 

 
Supervisão de programas educativos da TV Cultura: Escola 2.0. Parceria:  Secretaria de 
Educação do Estado; Educação Financeira.  Parceria: BMF&Bovespa; Nossa Língua e Cultura 
360. Parceria: ABTU (Associação Brasileira das TVs Universitárias).  Objetivo: incentivar a 
produção audiovisual acadêmica. Área de orientação pedagógica do evento de premiação do 
Educador Nota 10, iniciativa da Fundação Victor Civita para valorizar as práticas inovadoras em 
salas de aula do País. 
 
Prestação de Serviços - deixou de ser operacional e administrou o encerramento dos seguintes 
contratos: 
 

- Assembléia Legislativa de São Paulo: gerenciamento e produção de conteúdo da TV Assembléia.  
- Conselho de Justiça Federal (CJF): produção do programa semanal Via Legal. 
- Supremo Tribunal Federal (STF): gerenciamento técnico, manutenção de equipes e produção de 
conteúdo da Rádio Justiça, em Brasília. 

 
Administração e Finanças 
 

Ajustes de RH e produtividade - foi empreendido um ajuste severo no quadro de funcionários e 
colaboradores da FPA. O processo de reestruturação, durante o ano 2011 implicou: 
 

Demissão: 648. Sendo 384 por dispensa e 263 a pedido. 

 
Todo profissional da FPA, exceto o casting, por sua especificidade, é celetista e escolhido por 
meio de processo seletivo. Em 2011 foram realizados: 
 

Processos seletivos: 100. Resultado: 267 novas contratações.  

Realizou estudo de correção salarial referente à isonomia, com análises por faixa, jornada de trabalho e 
cálculo de custo. Foram feitas 79 alterações funcionais por enquadramento, alterações de jornada de 
trabalho, promoções e méritos em áreas diversas.  

Redução de horas extras. Setor de Operações da TV Cultura teve 2.095 horas extras em 2011, contra 
cerca de 5 mil de 2010. A redução, próxima a 60%, incrementou os índices de produtividade, sem 
prejuízo artístico para a emissora. 

 
Jornalismo - processo de produção sofreu importante mudança, com a criação de uma 
plataforma única para atendimento a todos os programas, no que se refere a conteúdos de 
reportagem. Os núcleos de reportagem, chefia de reportagem e pauta, foram unificados, 
passando a atender à demanda integral. Até então, cada programa tinha seu próprio núcleo de 
produção, sistema que produzia ociosidade e eventual superposição. Cada programa tem um 
núcleo básico de edição. 
    
Área de Apoio à Produção - feitos o mapeamento e a revisão dos processos, visando a um 
aumento de produtividade e qualidade dos serviços prestados às emissoras da instituição. Com 
reflexo direto na produtividade e no controle de custos, foi desenvolvido junto às áreas de 
Orçamento e TI uma ferramenta que unifica e consolidam os orçamentos de produção de 
novos programas e/ou projetos demandados pelas áreas de conteúdo das TVs. 
 
Os programas de treinamento envolveram 279 funcionários, o que significou 28.256 horas de 
treinamento/ano ou 101,28 horas de treinamento/funcionário. O Ambulatório Médico realizou 
7.899 atendimentos, sendo apenas 18 relativos a acidente no trabalho.  
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Orçamento e Controladoria - em 2011, foi promovida uma reestruturação da área administrativa 
financeira, segregando funções de liquidação financeira. Foi implantada uma gerência 
financeira. Foi criado um comitê de Diretoria para deliberação sobre contratações de pessoal e 
de despesas não previstas no orçamento. Outras ações importantes foram:  
 

- Continuidade do projeto de integração do sistema de gestão da FPA com o sistema de governo 
(SIAFEM), cuja conclusão é prevista para 2012; 

- Mapeamento do fluxo de informações das áreas, com indicação de pontos de riscos e alternativas 
para mitigação desses riscos; 

- Acompanhamento do controle orçamentário de fluxo de caixa e de DRE  projetados, com sinalizações 
para o corpo gestor de ajustes necessários. 

- Apuração mensal de informações de receitas, custos e margem de contribuição por programa. 

 
Gerência Jurídica - as principais ações, classificadas por natureza, foram as seguintes: 
 

- Instrumentos contratuais: 1.080 contratos novos, 435 termos aditivos e 86 rescisões; 

- Emissão de pareceres: 52 com ênfase para a área de direito autoral, propriedade intelectual e direito 
administrativo; 

- Assessoria as áreas da FPA (administrativas e voltadas às atividades fim) na estruturação de 
contratações em geral, em processos de compras (licitação/dispensa), projetos voltados à área de 
Educação e celebração de convênios; 

- Acompanhamento dos 49 processos administrativos em curso (Corregedoria, Tribunal de Contas, 
Secretaria da Fazenda e outros): 50 respostas e manifestações; 

- Orientação e elaboração de respostas (cerca de 30) aos relatórios de auditoria apresentados por 
diversos órgãos integrantes do Governo Estadual  (Secretaria da Fazenda,  Tribunal de Contas e 
Corregedoria Geral da Administração); 

- Controle de marcas: acompanhamento das 356 marcas da FPA registradas junto ao INPI; 

- Direitos autorais: padronização dos termos de autorização de cessão; 

- Contencioso civil: definição das linhas de defesa nos processos em que a FPA figura como ré, 
acompanhados por escritórios terceirizados.  

- Trabalhista (contencioso e consultivo): patrocínio das 407 ações trabalhistas em curso, elaborando 
cerca de 1.485 peças processuais (defesas, manifestações, recursos), sustentação oral em tribunais, 
instrução das testemunhas e prepostos etc. Houve o comparecimento a 84 audiências no ano. 

 
Gerência Administrativa, entre as principais rotinas operacionais realizadas, destacaram-se: 
 

- Faturamento: emissão de 1.976 notas fiscais de serviço e de 108 notas débito. 
- Contas a pagar: com análise documental: 26.847 lançamentos de inclusão (obrigações) e 30.180 
lançamentos de baixa (pagamentos). 
- Contábil das operações financeiras e econômicas: 314.926 registros. 
- Controle de ativo imobilizado patrimonado: 2.059 bens, totalizando R$ 8 milhões. 
- Controle e prestação de contas com convênios: cinco convênios em andamento e cinco prestações de 
contas elaboradas. 
- Controle e prestação de contas de projetos incentivados pela lei Rouanet: 6 projetos em andamento e 
4 prestações de contas elaboradas.  
- Movimentação e controle bancário: 18 contas bancárias, sendo 5 de recursos próprios, 8 de projetos 
incentivados pela Lei Rouanet e 5 de convênios.  

 
A FPA introduziu novas normas e procedimentos para a contratação de bens e serviços, 
objetivando chegar em 2012 a uma plena integração com o SIAFEM (Sistema Integrado de 
Administração Financeira para Estados e Municípios). Trata-se de uma obrigação de todas as 
entidades abrangidas pelo orçamento estadual. 
 

Desde meados de 2011 só estão sendo contratados fornecedores e prestadores de serviços 
cadastrados no CAUFESP (Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São 
Paulo). Exige-se conta corrente no Banco do Brasil, em atendimento ao decreto estadual que 
dispõe sobre a centralização das operações de natureza financeira da Administração Direta e 
Indireta do Estado.  
 
Em 2011, A FPA manteve relacionamento comercial com cerca de 2 mil pessoas físicas e 
jurídicas, prestadores de serviços e fornecedores em geral.  
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Pregão Eletrônico: 40; Pregão Presencial: 15; Registro de Preço: 3; Pedidos de Cotação: 52; 
Convocação Geral: 20 e Dispensa de Licitação: 2.123. 

Aquisição: 1.290 bilhetes aéreos, 1.299 reservas em hotéis diversos. Contratação: 1.083 seguros 
viagem. 

Outras estatísticas: 7.614 correspondências postadas, 260 mil cópias, 1542 solicitações de 
manutenção, 5.421 requisições de material, 10.841 atendimentos de solicitações de transportes, 
842.364 quilômetros rodados e 2.090 solicitações de serviços gerais.  

 
Gerência de Tecnologia da Informação: promoveu em 2011 um total de 6.315 atendimentos de 
suporte a sistemas implantados, 47 desenvolvimentos e atualizações de sistemas e 
manutenção de 1.790 contas de e-mail e 56 servidores.   
Comunicação e Relacionamento com o Público - programas e projetos desenvolvidos pela FPA 
e suas emissoras no decorrer de 2011 tiveram ampla repercussão nos principais veículos de 
comunicação do país. Os resultados podem ser constatados nas 9.521 inserções na mídia 
impressa, das quais 9.387 foram positivas (98%) e apenas 101 negativas. 
 

As estatísticas da Assessoria de Comunicação registraram, em 2011, o envio de 1.462 
releases à imprensa. Os programas televisivos ocuparam 166.019,4 cm/colunas dos jornais e 
revistas. Estima-se o valor, se despendido em publicidade, de R$ 29.965.531,34. No período, 
atingiu um público estimado em 2.409.447.765 pessoas. 
 

Para produzir as peças publicitárias veiculadas na mídia, folders, banners, convites etc., a FPA 
possui uma House (agência de criação publicitária interna). A House desenvolveu materiais de 
comunicação visual e trabalhou conjuntamente com a Cultura Marcas, dando suporte de 
direção de arte e style guide/branding/quality assurance (orientação do uso de elementos de 
Guia de Estilo, aplicação de logomarcas e controle de qualidade) de produtos licenciados.  
 

Com o objetivo de integrar os colaboradores, a intranet da FPA teve atualizações diárias. 
Enviou 280 comunicados por e-mail, de setores e temas diversos, com assuntos institucionais 
e de interesse direto do funcionário.  Desenvolveu 22 cartazes, afixados nos sete murais.   
 

Em 2011 realizou 60 visitas institucionais e atendeu estudantes para trabalhos acadêmicos, 
estudantes da USP, Faap, Senac, Faccamp, e  entre outras escolas.   
 

A Central de Relacionamento da FPA integra todos os canais de comunicação (telefone, e-mail 
e carta) da instituição com o público, a fim de monitorar os atendimentos e extrair os relatórios 
para avaliações.  
 

Recebeu e respondeu 24.506 mensagens. Contas com mais destaque: Jornal da Cultura (4.261), Rádio 
FM (2.040), Viola, Minha Viola (1.358), Questões Institucionais (1.324), Questões técnicas rádios/tevês 
(898), Quintal da Cultura (842), Escola 2.0 (557) e Cultura Documentários (550).  Os motivos principais 
para os contatos foram: Pedidos de informação (7.885), Sugestões (3.626), Solicitações de cópias de 
programas (3.137), Elogios (2.762), Críticas (1.528), Solicitações de presença em platéia (1.380), 
Reclamações relacionadas à programação, problemas de transmissão e serviços de internet (1.345).  

 
 

2. Fundação Memorial da América Latina 
 
A Fundação Memorial da América Latina atuou em diversos campos da cultura, das artes, do 
saber. Destacaram-se: 
 

Saúde pública - 1ª vez que abordou o tema ““Grandes Endemias e Doenças Infecciosas Negligenciadas 
na Região Neotropical”. 

Novas parcerias institucionais: Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais (IEEI/UNESP), 
Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação, CENDOTEC (Centro Franco-Brasileiro de Documentação 
Técnica e Científica) e o Instituto Goethe. 

Publicação de livros - “O Impacto do Microcrédito para a Mulher Latino-americana”, “Aids, na rota da 
esperança”, “Fronteiras Latino-Americanas e Geopolítica do Século XXI” e “Símbolos itinerantes, 
estampas mestiças – o caminho da chita da Índia para a América.  

Biblioteca – atingiu 1.080 livros. 
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Festividades -- lançamento da edição brasileira do importante Festival de Tango de La Falda, sediado 
em Córdoba, Argentina. - carnaval da comunidade boliviana, comemoração do Bicentenário da 
Independência do Paraguai, Festa Nacional da Argentina, Bicentenário da Independência da República 
Bolivariana da Venezuela; Festa Nacional da Bolívia; Festival Folclórico Chileno de Música e Dança e o 
III Festival da Colômbia. 

Público total - 499.832 pessoas. Média - 42 mil visitantes por mês. 

 
Atividades 
 

1 – DAC – Diretoria de Atividades Culturais 
 

1.1 – Eventos promovidos e/ou apoiados 
 

- Auditório Simon Bolívar 

25 de janeiro - Aniversário da Cidade de São Paulo – Banda Mantiqueira & Monica Salmaso. Público: 
1.100 pessoas; 

21 de fevereiro – XIV Encontro de Dirigentes Culturais. Público: 800 pessoas; 

21 de março - Faculdade Zumbi dos Palmares “Aula Magna 2011”. Público: 869 pessoas; 

22 de março - Concerto da Orquestra Jovem Tom Jobim – Artista convidado: Hermeto Paschoal. 
Público: 800 pessoas; 

23 de março - Lançamento Festival de Tango La Falda – Edição Brasileira no Memorial da América 
Latina do festival de tango, sediado em Córdoba, Argentina. Público: 600 pessoas; 

10 de abril - Apresentação do grupo Barbatuques em “Corpo do Som”. Público: 830 pessoas; 

16 de abril - Apresentação do grupo Raíces de América. Público: 750 pessoas; 

18 de abril - Apresentação do espetáculo “Cantoria”. Público: 580 pessoas; 

23 de abril - Concerto da Orquestra Jovem Tom Jobim. Público: 780 pessoas; 

24 de abril - Concerto da Banda Jovem do Estado de São Paulo. Público: 410 pessoas; 

30 de abril e 01 de maio - Apresentação da cantora Simone, espetáculo “Em Boa Companhia”.  Público: 
1.740 pessoas; 

21 de maio - Concerto da Orquestra Jovem Tom Jobim. Público: 700 pessoas; 

22 de maio - Concerto da Banda Sinfônica Jovem. Público: 350 pessoas; 

25 de maio - Festa Nacional da Argentina. Público: 720 pessoas; 

06, 07 e 08 de junho - III Encontro Paulista de Museus. Público: 1.700 pessoas; 

14 de junho - Primeira exibição do documentário “Altiplano Boliviano” integrando as celebrações da 
Semana do Migrante Nacional. Consulado Geral da Bolívia em São Paulo. Público: 380 pessoas; 

25 de junho - Concerto da Orquestra Jovem Tom Jobim. Público: 896 pessoas; 

26 de junho - Concerto da Banda Sinfônica Jovem. Público: 350 pessoas; 

29 e 30 de junho - Festival de Tango La Falda 2011 – Eliminatórias de dança e apresentações musicais 
dos grupos Quinteto Osvaldo Piro, De Puro Guapos, Quinteto Café Tango e Jogando Tango. Público: 
1.490 pessoas; 

01 de julho - Campanha do Agasalho 2011 – Show “A Voz da Mulher na Obra de Taiguara”. Público: 
800 pessoas; 

02 de julho - IV Dance e Aqueça – Mostra de Dança e Solidariedade. Público: 750 pessoas; 

05 de julho - Bicentenário da Independência da República Bolivariana da Venezuela – Evento com 
apresentação musical da cantora Luisana Pérez e Conjunto Caracas Sincrônica. Público: 720 pessoas; 

11 a 17 de julho - Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo- 6º Edição. Objetivo : divulgar e 
discutir a singularidade estética da cinematografia recente e histórica da América Latina, incluindo 
mostra de filmes contemporâneos, mostras históricas, sessões especiais e homenagens. Público: 
10.000 pessoas; 

12 a 14 de agosto -  Grande Gala ENDA 2011 – Encontro Nacional da Dança. Público: 2.080 pessoas; 

20 de agosto - Concerto da Orquestra Jovem Tom Jobim. Público: 483 pessoas; 

21 de agosto - Concerto da Banda Sinfônica Jovem. Público: 327 pessoas; 

28 de agosto - Machu Picchu para o Mundo – 100 anos da descoberta. Consulado Geral do Peru em 
São Paulo, Fraternidade Pax Universal e Universidade Nacional San Antonio Abad del Cusco (Peru). 
Público: 827 pessoas. 

04 de setembro - 7º Festival Folclórico Chileno de Música e Dança. Público: 680 pessoas; 

24 de setembro - Concerto da Orquestra Jovem Tom Jobim. Público: 583 pessoas; 

25 de setembro - Concerto da Banda Sinfônica Jovem. Público: 313 pessoas; 
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02 de outubro - III Festival da Colômbia. Público: 180 pessoas; 

22 de outubro - Orquestra Tom Jobim. Público: 650; 

23 de outubro - Banda Sinfônica Jovem. Público: 310 pessoas; 

01 de novembro- 17º. Edição Grande Gala ENDA – Encontro Nacional de Dança. Público: 700 pessoas; 

23 de novembro - Horizontes Musicais – Projeto Guri. Público: 800 pessoas; 
26 de novembro - Orquestra Jovem Tom Jobim. Público: 700 pessoas; 
27 de novembro - Banda Sinfônica Jovem. Público: 350 pessoas; 
03 e 04 de dezembro - Companhia Nacional de Danças Folclóricas da Bielorússia. Público: 781 pessoas; 
11 a 18 de dezembro   - Circo Teatro Para todos. Público: 704 pessoas; 

18 de dezembro - Show de Encerramento Memorial 2011 – Fafá de Belém. Público: 800 pessoas; 

- Galeria do Auditório Simon Bolívar  

4 de março a 07 de abril –Exposição ”Herança Bizantina”. Público: 2.700 pessoas; 

28 de agosto a 12 de setembro - Mostra fotográfica Qhapac Ñan - Exposição “caminho imperial” em 

língua quíchua, que unia, nos tempos pré-colombianos, regiões dos atuais países Peru, Equador, 
Colômbia, Bolívia, Chile e Argentina. Consulado Geral do Peru em São Paulo. Público: 1.800 pessoas; 

- Foyer do Auditório Simon Bolívar 

17 de Junho – Lançamento do Livro ”Poetas da América de Canto Castelhano”. Público: 200 pessoas; 
09 de agosto - IX Exposição de Artistas Plásticos Argentinos Residentes no Brasil. Público: 630 
pessoas; 

- Foyer e Praça da Sombra 

19 de novembro - Encontro Paulista de Hip Hop. Público: 9000 pessoas; 

- Auditório Simon Bolívar e Praça da Sombra 

14 e 15 de Maio –- Bicentenário da Independência do Paraguai – Apresentações de música e dança e 
feiras gastronômica e de artesanato. Público: 1.209 pessoas; 

-Auditório Simon Bolívar / Praça Cívica / Sala dos Espelhos / Espaço Vídeo  

14 a 20 de março - Festival Ibero-Americano de Teatro de São Paulo – 4ª edição. Consolidado como 

um dos principais eventos das artes cênicas em SP, o Festival recebe grupos da América Latina, 
Portugal e Espanha, além de oferecer oficinas de teatro, mesas de debates e performances artísticas. 
Público: 12.100 pessoas; 

-Auditório Simon Bolívar, Praça da Sombra, Sala dos Espelhos, Espaço Vídeo 

18 de Junho - Dia do Espanhol – Instituto Cervantes. Celebrado em 73 cidades de 56 países, o evento 
oferece gratuitamente música, teatro, aulas de dança, oficinas, feira gastronômica e de artesanato. 
Público: 8.000 pessoas; 

-Auditório Simon Bolívar, Espaço Vídeo e Sala dos Espelhos 

26 a 31 de julho - Anima Mundi Festival de Animação do Brasil - 19° Edição. Valor: R$ 90.000,00. 
Público: 21.289 pessoas.  

- Auditório Simon Bolívar e Pavilhão da Criatividade  
20 a 25 de Junho - XIX Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba. Público: 1.490 pessoas; 

- Praça Cívica  

06 de março - Carnaval da Comunidade Boliviana. Público: 5.000 pessoas; 

06 e 07 de agosto - “Festas das Virgens de Copacabana e Urkupiña - Festa Nacional da Bolívia”. 
Público: 55.000 pessoas; 

23 de setembro - Festa da comunidade chilena residente em São Paulo. Comemoração a Data 

Nacional da Independência do Chile - Associação Nacional de Imigrantes Chilenos no Brasil – UNE 
CHILE. Público: 4.000 pessoas; 

23 de outubro - Revoada Educativa Pipas com Segurança. Público: 1.000 pessoas; 

04 de novembro a 13 de novembro - Circo Zanni Musical. Público: 2210 pessoas; 

Sala dos Espelhos 

01 de agosto –- 4° Ciclo de Leituras Teatrais – Convidado: Chico de Assis, Ator e Dramaturgo. Público: 
135 pessoas; 

03 de setembro a 03 de dezembro (sábados) - Curso de Língua Portuguesa para Comunidade 
Colombiana em São Paulo. Público: 80 pessoas/aula; 

11 de setembro - “No Tom do Luar” Espetáculo musical do músico e compositor Waldomiro Lima, com 
a participação de atores em uma homenagem ao músico da noite. Público: 100 pessoas; 

04 de dezembro - Pianista Marcelo Manzano. Público: 160 pessoas 
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-Espaço Vídeo do Pavilhão da Criatividade 

– Memorial + Tal - Mostra de documentários latino-americanos. Parceria - Televisão América Latina-
TAL, entidade sem fins lucrativos que abrange mais de 200 instituições e canais em 20 países da 
América Latina: em 26 e 27 de março - Público: 49 pessoas; 09,10 e 30 de abril. Público: 90 pessoas; 
01, 14, 15, 28 e 29 de maio e 11, 12, 25 e 26 de junho.  Público: 235 pessoas; 09, 10, 23 e 34 de julho.  
Público: 134 pessoas; 
 

- Pavilhão da Criatividade 
26 de outubro - Oferenda do Dia dos Mortos – Homenagem a Frida Kahlo. Público: 80 pessoas; 
-Galeria Marta Traba 
01 a 20 de novembro –- Exposição Arte e Movimento. Público: 5.437 pessoas; 

 

1.2 – Projetos regulares 
Conexão Latina – Auditório Simon Bolívar: 
25 de março – Hermanos Corbalán (Paraguai) & Sá e Guarabira. Público: 590 pessoas; 
29 de Abril – Willy González e Micaela Vita (Argentina) & Boca Livre. Público: 620 pessoas; 
27 de Maio – Merkén (Chile) & Mawaca. Público: 650 pessoas; 
17 de Junho – Panchi Duarte (Paraguai) e Renato Teixeira. Público: 686 pessoas; 
19 de Agosto – Diva Barros (Cabo Verde) & Chico César. Público: 620 pessoas; 
30 de Setembro – Yaniel Matos, Pepe Cisneros (Cuba) & Fabiana Cozza. Público: 590 pessoas; 
28 de Outubro – Martin Mirol e Renato Borguetti. Público: 415 pessoas 
25 de novembro – Adriana Mezzadri e Toquinho. Público: 870 pessoas; 
09 de dezembro - Jogando Tango e Wagner Tiso. Público: 250 pessoas. 

Projeto Adoniran – Auditório Simon Bolívar e Sala dos Espelhos 
31 de março (Auditório) – Célia & convidados. Público: 545 pessoas; 
14 de Abril (Auditório) – Joyce Moreno. Público: 653 pessoas; 
12 de Maio (Auditório) – Bruna Caram. Público: 620 pessoas; 
19 de Maio (Sala dos Espelhos) – Lana Bittencourt. Público: 120 pessoas; 
09 de Junho (Auditório) – Fátima Guedes & Eduardo Gudin. Público: 591 pessoas; 
11 de Agosto (Auditório) – Quinteto Violado. Público: 580 pessoas; 
15 de Setembro (Auditório) – “Adoniran”- Cia. Ballet Stagium. Público: 590 pessoas; 
20 de Outubro  (Auditório) – “Adoniran” Luciana Mello. Público: 550 pessoas; 
10 de novembro (Auditório) – “Adoniran” Célia, Virginia & Quinteto Branco e Preto. Público: 350 
pessoas; 
08 de dezembro (auditório) – “Adoniran” João Bosco. Público: 459 pessoas. 

Exposições de artes plásticas-  Galeria Marta Traba  
11 de janeiro a 13 de fevereiro - “Mão da América”. Público: 7.210 pessoas; 
22 de fevereiro a 27 de março – “Identidade Feminina”. Público: 7.646 pessoas; 
01 a 30 de Abril – “Miradas Glocales - Arte Contemporânea Mexicana”. Público: 9.650 pessoas; 
26 de maio a 14 de agosto – “Arte Lusófona Contemporânea”. Público: 19.177 pessoas; 
02 de setembro a 02 de outubro - “Mostra 3M de Arte Digital”. Público: 14.403 pessoas; 
11 a 31 de outubro - “Arte em Movimento”. Público: 6.061 pessoas; 
01 a 20 de novembro – “Arte em Movimento”. Público: 11.498 pessoas; 
05 a 31 de dezembro -  Juan Muzzi Uma Arte Plural nos 20 anos de MERCOSUL. Público: 4.853 

pessoas. 
 

1.3 – Pavilhão da Criatividade - Exposição permanente e temporária 
Mês Público Mês Público Mês Público 

Janeiro 3.486 pessoas Maio 5.623 pessoas Setembro 6.659 pessoas 

Fevereiro 2.840 pessoas Junho 6.771 pessoas Outubro 9.345 pessoas 

Março 4.009 pessoas Julho 7.704 pessoas Novembro 7.808 pessoas 

Abril 4.192 pessoas Agosto 4.320 pessoas Dezembro 3924 pessoas 

 
2. Centro Brasileiro de Estudos da América Latina – CBEAL 
 

Cátedra UNESCO Memorial – quinto ano de atuação prosseguiu na análise dos assuntos de 
interesse para os países latino-americanos. No Curso de Extensão “Grandes Endemias e 
Doenças Infecciosas Negligenciadas na Região Neotropical” vários especialistas enfocaram as 
doenças como a de Chagas, esquistossomose, malária, doenças exóticas e doenças em 
progressão que assolam o subcontinente. As palestras ministradas foram convertidas em 
textos que integrarão um livro a ser publicado em 2012. As realizações em 2011 foram: 
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Foro Permanente – apresentou estudos comparativos e teses defendidas em programas acadêmicos 
como o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, 
UNICAMP e PUC-SP). 
 Em 2011 foram abordados os seguintes temas: 
   

 

Disponibilizou ao público, em 2011, os títulos: 
 

 

“Imagens errantes: resistência e cultura de moda”; “Política de segurança dos EUA após 11 de 
setembro e a Tríplice Fronteira na América Latina”; “Fronteiras Geopolíticas, Fronteiras Míticas”; 
“Ciência e Arte: Complexidade, Compreensão e Identidade Cultural”. Os debates serão publicados 
editados pelo Memorial. 

O impacto do microcrédito para a mulher latino-americana;  IDS na rota da esperança; e Viagem à 
América Indígena: do Eldorado à cidade contemporânea. 

Parcerias – Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais – IEEI / UNESP, ofereceu o Curso de 
Especialização “Negociações Econômicas Internacionais” e organizou os Seminários “Comércio 
Internacional e Desenvolvimento Sustentável: o comércio bilateral Brasil – União Européia em foco” e 
“América Latina e China frente a uma ordem global multipolar”;, promoveu o “XV Colóquio Internacional 
da Escola Latino Americana de Comunicação – CELACOM 2011”, na cidade de Araraquara, São Paulo; 
com o Goethe-Institut São Paulo o Colóquio Internacional “E-books e o futuro das bibliotecas: evolução 
ou revolução” e com o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas 
(UNESP, UNICAMP e PUC-SP) o “III Simpósio de Pós-Graduação em Relações Internacionais”. 
Estreitou relações com as instituições como CENDOTEC – Centro Franco-Brasileiro de Documentação 
Técnica e Científica, Programa de Pós-Graduação em América Latina – PROLAM / USP, Associação 
Brasileira de Estudos Japoneses – ABEJ, Departamento de Letras Orientais – FFLCH/USP, Faculdades 
Integradas Rio Branco, e  Instituto Confúcio / UNESP. 

Seminários -  “Estudos Japoneses na América Latina – Diálogos, Perspectivas e Projetos Conjuntos”; 
Seminário Internacional: - “Extraterritorialidades, entrecruzamento de soberanias e fontes de conflito na 
América Latina”. 

Cursos de extensão – são procurados por estudantes das diversas Universidades, professores do 
ensino médio e interessados em geral. Os principais em 2011 foram: 
 

“Música Popular e Política na América Latina”; “História da Arte da América Latina: a Mesoamérica”; 
Literatura e História no Cinema Latino-americano”; “Estética e Política do Cinema na América 
Latina”; “Arte e sociedade na América Latina” e “Análise de Conjuntura da Política Haitiana”. 

Palestras e oficinas - Oficina de Literatura de Cordel “O Candieiro Incendiário”; 
Ciclo de Palestras - “Entre a diversidade e a identidade: Quarto Encontro com a Literatura Brasileira 
Contemporânea – o Romance contemporâneo” (2 Etapas); “Poesia Digital no Brasil e na América 
Latina”; “A Fotografia Quebrando Tabus”;  “Primeiro Encontro com Pesquisadores da Literatura Latino-
Americana Contemporânea” (5 Etapas) e Oficina de Literatura Infanto-juvenil “Cordel para Ler o 
Mundo”. 

Debates - Colóquio “O português, o espanhol, o francês, línguas de futuro no ensino superior e na 
pesquisa científica”; “O governo de Obama e América Latina e Caribe: é diferente sua aproximação à 
região?”; “Cinema Brasileiro Contemporâneo”; “Cinema Chileno Contemporâneo”; “O Novo Cinema 
Peruano”; IV Fórum Latino-Americano de Teatro Espontâneo e Cinema Latino-Americano em Debate 
no Memorial. 

“Curso de Espanhol Básico”, desde 2009, em colaboração com o Instituto Cervantes. Os módulos são 
subsidiados, contando com 3 turmas em andamento. 

Lançamentos dos livros  e palestras dos autores e organizadores:  “Timburi, uma árvore de muitas 
histórias”; “Século XXI: transformações e continuidades nas relações de trabalho”; “Poetas da América 
de Canto Castelhano” e “Bolívia: revolução e democracia – A comuna de La Paz de 1971”. 

Literatura: - publicações - Quatro números da Revista Nossa América  edições em Português e 
Espanhol; Viagem à América Indígena – do Eldorado à cidade contemporânea;  O Impacto do 
Microcrédito para a mulher latino-americana; - Aids, na rota da esperança (Cremilda Medina; 
- edição: A experiência do cinema de Lucrécia Martel – resíduos do tempo e sons à beira da piscina; A 
presença japonesa na América Latina; Fronteira Latino-americana e Geopolítica do Século XXI; 
Símbolos itinerantes, estampas mestiças – o caminho da chita da Índia para a América; As 100 MEMO. 

Acervo - aumentou em 1.080 volumes, entre teses e livros (76 comprados e 1.004 recebidos em 
doação), material audiovisual (165 DVDs, 5 fitas VHS e 31 CDs), disponibilizados a 7.624 
pesquisadores. 
Programa de Apoio à Infraestrutura de Pesquisa de Arquivos e Acervos Documentais – apoio: FAPESP.  
Aquisição e  instalação de arquivos deslizantes no piso inferior da Biblioteca.  
Inserção online:  2.155 registros entre livros, teses e periódicos, 229 registros de multi-meios. Acesso: 
BV@L-Biblioteca Virtual da América Latina.  61.857 consultas em 2011, originárias de 121 países 
diferentes. Finalista na categoria “Inovação em Gestão Pública” na 7ª edição do Prêmio Governador 
Mario Covas. 
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Programação de mostras de filmes e exposições de livros e xilogravuras do acervo, exposições 
fotográficas, como as denominadas “Carnaval for All” e “Entornos Mágicos”. Público: 32.000 visitantes 

Visita - “Caravana do Cordel – Terceiro Aniversário” encontro de cordelistas, xilogravuristas, artistas e 
estudiosos da cultura nordestina, entre outros eventos. 

 
3. Obras e Reformas – foram realizadas:  
 
Prédio Pavilhão da Criatividade:  
Execução: sala para ampliação da Reserva Técnica do Pavilhão; sala para uso da gerência do Pavilhão. 

Prédio Salão de Atos Tiradentes: 
Pintura da cobertura em abobada, da viga e dos pilares; Instalação de estacionamento com 40 vagas. 

Prédio da Administração: 
Pintura do piso externo com nova demarcação das vagas de estacionamento. 

Prédio Auditório Simón Bolívar: 
Pintura da cobertura em abóboda do Foyer e da Platéia A; Obras de acessibilidade; Obras para 
instalação de Elevador no prédio da Administração, aprovado pelo CONDEPHAAT; 
Execução: - Plataforma Inclinada nas escadarias de acesso à entrada principal do Memorial, onde está 
instalada a exposição permanente “Etnias” da artista plástica Maria Bonomi; 
- Projeto de piso tátil interligando todos os prédios que compõe o Centro Cultural Memorial da América 
Latina. Instalação: 6 mapas táteis, em braile, nos 6 principais acessos do Memorial. 

Diversos:  

Execução: - Fibra óptica, interligando os prédios da Administração com os prédios da Biblioteca, Galeria, 
Monitoria e Salão de Atos; 
- Impermeabilização da cobertura do prédio Anexo de Serviços e Almoxarifado; 
Serviços: - Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de elétrica, hidráulica, ar condicionado, 
telefonia e predial; 
- Limpeza, asseio e conservação predial e na área externa do Memorial; 
- Manutenção, limpeza  da área verde – projeto de paisagismo do Memorial. 
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia 

 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 

R$ mil

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta - 246.397,5 -

Pessoal - 108.979,8 -
   funcionários ativos - 41.450,2 -
   obrigação patronal/insuf financeira - 67.529,6 -

Custeio - 114.567,0 -

Investimentos - 22.850,6 -

2- Entidades Vinculadas 9.579.106,5 10.575.884,3 10,4%

USP 3.612.698,9 3.950.269,7 9,3%
   pessoal * 2.780.484,0 2.977.388,6 7,1%
   custeio 648.804,5 768.843,2 18,5%
   investimento 166.437,6 197.928,5 18,9%
   sentenças judiciais 16.972,9 6.109,4 -64,0%

Unicamp 1.899.805,2 2.090.274,4 10,0%
   pessoal  * 1.470.503,3 1.566.514,6 6,5%
   custeio 361.396,2 412.859,2 14,2%
   investimento 61.086,3 75.556,9 23,7%
   serviço da dívida 50,8 52,0 2,4%
   sentenças judiciais 6.768,6 35.291,7 421,4%

Unesp 1.768.744,6 1.919.286,4 8,5%
   pessoal * 1.439.574,7 1.413.401,3 -1,8%
   custeio 258.351,3 420.047,9 62,6%
   investimento 62.459,2 73.659,4 17,9%
   serviço da dívida 3.600,9 2.162,8 -39,9%
   sentenças judiciais 4.758,3 10.015,0 110,5%

Fac. de Medicina de Marília 48.326,9 58.763,0 21,6%
   pessoal 35.249,9 39.465,0 12,0%
   custeio 12.957,6 12.975,3 0,1%
   investimento 119,4 6.322,6 5195,5%

Fac.de Med.de S.J.Rio Preto 46.128,3 52.923,7 14,7%
   pessoal 42.860,0 46.970,2 9,6%
   custeio 470,2 2.717,6 478,0%
   investimento 314,3 3.207,6 920,7%

Fapesp 827.702,5 994.229,4 20,1%
   pessoal 29.078,5 33.436,5 15,0%

   custeio 793.847,3 954.991,2 20,3%
   investimento 4.776,6 5.801,7 21,5%
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R$ mil

variação

2010 2011 11/10

Centro Paula Souza 1.215.357,4 1.339.235,5 10,2%
   pessoal * 641.086,0 824.066,3 28,5%
   custeio 289.460,9 325.939,8 12,6%
   investimento 284.060,3 189.229,3 -33,4%
   sentenças judiciais 750,2 - -

IPT 160.342,8 170.902,3 6,6%
   pessoal 70.717,1 73.178,1 3,5%
   custeio 58.962,9 64.924,7 10,1%
   investimento 30.089,8 32.027,0 6,4%
   sentenças judiciais 573,0 772,5 34,8%

3- Transferências a Empresas 35.023,2 40.570,7 15,8%
pelo Tesouro

IPT 35.023,2 40.570,7 15,8%
   pessoal e custeio 10.023,2 11.642,5 16,2%
   transferência de capital 25.000,0 28.928,3 15,7%

Total da Despesa (1+2+3) 9.614.129,7 10.862.852,5 -
 
* Inclui obrigação patronal / insuficiência financeira 
 

Secretaria de Desenvolvimento mudou a denominação para Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia pelo Decreto N° 56.635 de 01/01/2011.  
As despesas da Administração direta serão comparados a partir de 2012. JUCESP - Junta Comercial do Estado de SP 
foi transferida da Secretaria da Fazenda para Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia pelo 
Decreto N° 56.636 de 01/01/2011. 
As entidades  que perteciam a Secretaria de Ensino Superior passaram a integrar esta  Secretaria. As despesas de 
2010 dessas entidades  foram alocadas no demonstrativo para efeito de comparação. 

 
Número de Funcionários 

 

2010 2011 11/10

Secretaria 487 651 33,7%

   Ativos 487 651 33,7%

USP 28.124 29.777 5,9%

   Ativos 22.552 24.182 7,2%

   Inativos e pensionistas 5.572 5.595 0,4%

Unicamp 12.954 13.209 2,0%

   Ativos 9.973 10.028 0,6%

   Inativos e pensionistas 2.981 3.181 6,7%

Unesp 15.289 15.688 2,6%

   Ativos 10.852 10.969 1,1%

   Inativos e pensionistas 4.437 4.719 6,4%

Fac. de Medicina de Marília 950 897 -5,6%

   Ativos 919 897 -2,4%

   Inativos 31 - -

Fac.de Med.de S.J. Rio Preto 477 471 -1,3%

   Ativos 477 471 -1,3%
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   Para efeito comparação foi adicionado ao exercício de 2010, o número de funcionários relativo a  nova estrutura  da    

2.010 2.011 11/10

Fapesp 269 278 3,3%

   Ativos 269 278 3,3%

Centro Paula Souza 17.708 19.245 8,7%

   Ativos 16.972 18.628 9,8%

   Inativos e pensionistas 736 617 -16,2%

IPT 1.094 1.087 -0,6%

   Ativos 782 779 -0,4%

   Pensionistas 312 308 -1,3%

Total da Pasta 77.724 81.310 4,6%

   Pasta. 
 
 

I - Atividades 
 
Em 01 janeiro de 2011 foi publicado no Diário Oficial do Estado, o Decreto nº 56.635, onde a 
Secretaria de Desenvolvimento deu lugar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência 
e Tecnologia. Com a reformulação de sua estrutura, a pasta passou a fortalecer o apoio ao 
micro e pequeno empreendedor, a atração de investimentos, o incentivo à pesquisa científica e 
tecnológica e a expansão do acesso aos ensinos superior e técnico profissionalizante. 
 
 
Estrutura: 
 
Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação: responsável por coordenar as ações de estímulo às 
atividades de CT&I no Estado. Promove a aproximação do setor produtivo com os centros de 
conhecimento e mantém diálogo permanente junto à comunidade científica para criar ambientes 
favoráveis ao desenvolvimento de novos estudos e projetos acadêmicos. 
Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Territorial: objetiva buscar o desenvolvimento homogêneo 
de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Territorial procura identificar e 
potencializar as vocações regionais e incentivar o empreendedorismo, especialmente por meio de ações 
coletivas voltadas ao desenvolvimento sustentável. 
Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante: promove ações voltadas ao 
aprimoramento e à expansão dos ensinos técnico, tecnológico e profissionalizante no Estado de São 
Paulo, propor políticas de execução de programas, ações e projetos relativos à formação de profissionais 
de nível médio. Dentre os programas executados sob a responsabilidade da Coordenadoria destaca-se o 
Via Rápido Emprego. 
Coordenadoria de Empreendedorismo e apoio às microempresas e empresas de pequeno porte (criada 
pelo Decreto nº 56.636, de 1º de janeiro de 2011): oferece ações direcionadas ao desenvolvimento do 
empreendedorismo, em especial por meio de iniciativas dirigidas às microempresas e empresas de 
pequeno porte. Parcerias:  órgãos públicos e privados. Objetivo: agilizar procedimentos de instalação, 
regularização, recuperação e crescimento de microempresas e empresas de pequeno porte. Exerce um 
papel de integração da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) e dos órgãos de licenciamento 
do Estado com a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios (Redesim). Entre as principais ações estão: o Sistema Integrado de Licenciamento (SIL) e a 
elaboração do Via Rápida Empresa. 
Coordenadoria de Ensino Superior: promove ações focadas no aprimoramento e na expansão do ensino 
superior no Estado de São Paulo, com a execução de programas voltados à formação de profissionais 
qualificados de modo a contemplar as necessidades da população e as demandas do mercado de 
trabalho. Entidades vinculadas estão as universidades estaduais: Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo (Univesp), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), Faculdade de Medicina de Marília 
(Famema) e Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). 
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Órgãos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia  
 
Centro Paula Souza: instituição reconhecida na formação de recursos humanos qualificados oferece 
ensino técnico e de graduação tecnológica gratuitos, passou a ser parte fundamental da estratégia de 
desenvolvimento do Estado. Direciona a instalação de novas unidades e a expansão das existentes às 
vocações econômicas regionais. Parceria: prefeituras e o setor produtivo, as Escolas Técnicas (Etecs) e 
Faculdades de Tecnologia (Fatecs) garantem excelente mão-de-obra e instrumento de inclusão social. O 
Centro Paula Souza administra 202 Etecs e 52 Fatecs. 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. (IPT): empresa do Governo do Estado 
atua em quatro grandes áreas: inovação, pesquisa e desenvolvimento; serviços tecnológicos; 
desenvolvimento e apoio metrológico; informação e educação em tecnologia. É um dos maiores institutos 
de pesquisas do Brasil, que conta com laboratórios capacitados e equipes de pesquisadores e técnicos 
altamente qualificados. Atento às necessidades dos setores público e privado, provê soluções e serviços 
tecnológicos que visam a aumentar a competitividade das empresas e promover a qualidade de vida. 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN: autarquia estadual vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 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 áreas de 
saúde, meio ambiente, aplicações de técnicas nucleares, materiais, segurança radiológica, reatores 
nucleares e fontes alternativas de energia.  
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.  Investe SP está 
preparado para receber o investidor e promover a articulação entre o setor público e privado e fornecer 
informações e dados atualizados. Objetiva auxiliar o empreendedor na busca pelas melhores 
oportunidades de negócios no Estado.  
Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPESP): uma das principais agências de fomento à pesquisa 
científica e tecnológica do país. Com autonomia garantida por lei, a FAPESP está ligada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo. O orçamento 
anual correspondente a 1% do total da receita tributária do Estado, a FAPESP apóia a pesquisa e financia 
a investigação, o intercâmbio e a divulgação da ciência e da tecnologia produzida em São Paulo. 
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP): faz parte desta Pasta desde janeiro de 2011, antes 
pertencia a Secretaria Estadual da Fazenda. Principais funções: executar os serviços previstos no art. 32, 
da Lei nº. 8.934/94, elaborar a tabela de preços de seus serviços, processar a habilitação e a nomeação 
dos tradutores públicos e intérpretes comerciais, elaborar os respectivos Regimentos Internos e suas 
alterações, resoluções de caráter administrativo necessárias ao fiel cumprimento das normas legais, 
regulamentares e regimentais e, promover o assentamento dos usos e práticas mercantis.  
 

Principais ações em 2011 
 
A Secretaria de Desenvolvimento, Econômico, Ciência e Tecnologia - SDECT criou iniciativas, 
redirecionaram outras já existentes, propôs novas legislações e adotou posturas pró-ativas. As 
ações contemplam todas as áreas relacionadas ao desenvolvimento, como formação de 
recursos humanos qualificados, apoio tecnológico, articulação junto a empresas e outros 
órgãos públicos. Por meio de ações estratégicas coordenadas, a Secretaria lançou as bases de 
um melhor e mais abrangente desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo.  
 
1- Ciência, Tecnologia e Inovação - CTI 
 
Sistema Paulista de Parques Tecnológicos (SPTec): oferece suporte a implantação de 
parques tecnológicos. Objetivo: atrair investimentos e gerar novas empresas intensivas em 
conhecimento ou de base tecnológica. No Estado, existem 30 iniciativas para implantação de 
Parques Tecnológicos, sendo: 11 em estudos, 02 com credenciamento definitivo no Sistema e 
17 com credenciamento provisório no SPTec, são elas: 
 
Araçatuba, Barretos, Botucatu, Campinas (três iniciativas: Pólo de Pesquisa e Inovação da Unicamp, 
CPqD e CTI-TEC), Ilha Solteira, Mackenzie-Tamboré, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, 
São Carlos (duas iniciativas credenciados em caráter definitivo): ParqTec  e Eco Tecnológico, São José 
do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo (duas iniciativas: Jaguaré e Zona Leste) e Sorocaba.          

 

 

http://www.cpqd.com.br/
http://www.cti.gov.br/
http://www.parqtec.com.br/
http://www.parqueecotecnologico.com.br/
http://www.pqtec.org.br/
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2011: realização do credenciamento definitivo concedido pelo SPTec para o São Carlos 
Science Parque da Fundação Parque Tecnológico de São Carlos. Foram firmados 6 convênios 
em 5 iniciativas de Parques Tecnológicos. Total:  mais de R$ 24.879.068,00. 
 
1 – São José do Rio Preto - Construção da Sede e outras Edificações do Parque Tecnológico de São 
José do Rio Preto – R$ 7,2 milhões (assinado em 29/12/2011); 
2 – São José dos Campos – Construção do Centro Empresarial II – R$ 6,0 milhões (assinado em 
29/12/2011); 
3 – Sorocaba – Obras Civis do Núcleo do Parque Tecnológico de Sorocaba – II Fase - R$ 6.000.878,00 
(assinado em 29/12/2011); 
4 – Sorocaba – Plano de Sistema Condominial e Critérios de Rateio, Viabilidade Econômico-Financeiro e 
Plano de Marketing e Atração de Empresas para o Parque Tecnológico de Sorocaba – R$ 500 mil (deverá 
ser assinado em 2012); 
5 – Botucatu – Aditamento de Convênio para Construção de novo Prédio para abrigar o Núcleo do Parque 
Tecnológico de Botucatu – R$ 4,0 milhões (assinado em 29/12/2011); 
6 – Piracicaba – Aditamento de Convênio para Ampliação das Obras do Núcleo do Parque Tecnológico 
de Piracicaba – R$ 1.178.190,00 (assinado em 29/12/2011). 
7 - Contrato com a Fundap foi firmado em 28/11/2011. Finalidade: Elaboração de Manuais Técnicos para 
o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos – SPTec.  Valor: R$ 290 mil. 
 
Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação: deverá estabelecer objetivos, metas e meios para 
a estruturação do Sistema Paulista de Inovação. O projeto pretende integrar as relações entre 
universidades, institutos de pesquisa, empresas, organismos governamentais e instituições 
ligadas à inovação e à difusão tecnológica dentro do Estado de São Paulo. Objetivo: promover 
a modernização da gestão dos institutos públicos de pesquisa. O comitê executivo encarregado 
da elaboração do Plano foi instituído pelo decreto estadual 52.360/2007, que atribuiu à SDECT 
a responsabilidade de prestar apoio operacional às atribuições do comitê. A presidência do 
comitê executivo é exercida pelo diretor-científico da FAPESP. 
 
2011: Elaboração de minuta final submetida à apreciação do Conselho Estadual de Ciência e 
Tecnologia (Concite). Após sugestões o Projeto retornou para o comitê executivo que está 
analisando as sugestões apresentadas. 
 
Lei Paulista de Inovação: a Lei Complementar nº 1049/08 visa:  
 

1. Estimular as instituições (universidades, institutos de pesquisas e centros de conhecimento), 
empresas, pesquisadores públicos e inventores a participar no processo de inovação tecnológica; 
2. Superar os principais entraves ao fortalecimento da inovação técnico-científica; Intensificar a 
integração dos centros de conhecimento aos setores de produção; 
3. A Lei visa regulamentar medidas que permitam ao Estado alcançar o desenvolvimento sustentável, 
pois o fomento à geração de conhecimento aplicado à produção caracteriza relevante fator de 
competitividade, na medida em que permite ganho de qualidade e de produtividade. 
 
Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCET: objetiva 
financiar iniciativas de CT&I.  
 
Atividades em 2011: foram inscritas 57 empresas.  O comitê técnico, composto por 
pesquisadores das universidades estaduais e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas julgou os 
projetos, quanto ao aspecto técnico.  
 
Aprovados 24 projetos das empresas. 
 
A etapa seguinte consiste na análise da documentação fiscal e jurídica das empresas. À 
medida que o Agente Técnico analisa e aprova a documentação, encaminha-se a empresa 
para o Agente Financeiro (Banco do Brasil), para a análise cadastral e financeira (esta é a 
última etapa do certame). Após esta fase o contrato é realizado para a liberação da primeira 
parcela do financiamento.  No total 12 empresas foram encaminhadas para análise junto ao 
agente financeiro. A previsão é que todo o processo do edital FUNCET 01/2010 seja finalizado 
nos primeiros meses de 2012. 
 

 

Caso as 24 empresas forem aprovadas, o montante liberado será de R$ 4,5 milhões. 
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Programa de Incentivo à Inovação e Difusão Tecnológica: executa o Projeto Sibratec – 
Projeto Brasileiro de Tecnologia. Parceria: diversas entidades. Benefício: oferece apoio 
tecnológico às micro, pequena e média empresas (MPMEs). Objetivo: aperfeiçoamento de 
produtos, processos, embalagens, entre outros. Atuação:  três tipos de atendimento, devendo a 
empresa arcar com, no mínimo 10% do seu custo: 
 
Prumo – Projeto Unidades Móveis de Atendimento Tecnológico às Micro e Pequenas Empresas: 
atendimento com duração de 02 a 03 dias às micro e pequenas empresas. Os técnicos vão a empresa 
acompanhados de uma unidade móvel dotada de laboratório de análises. Contempla os setores de 
tratamento de superfície, plástico, couro e calçados, madeira e móveis, borracha, cerâmica, têxtil e 
confecções. Em 2011 foram atendidas 199 empresas. 
Progex – Programa de Apoio à Exportação: atendimento com duração de 04 a 06 meses à empresa 
que quer exportar e necessita adequar produtos para mercados externos. A ação é realizada por meio de 
estudos de viabilidade técnica e econômica, além de 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. Em 2011 foram 
atendidas 25 empresas. 
Gespro – Gestão de Projetos: atendimento com duração de 04 a 05 meses às empresas que querem 
resolver problemas de gestão da produção como: controle do estoque, inconformidade na linha de 
produção, re-fabricação, devolução de peças, layout dos equipamentos, etc. Em 2011 foram atendidas 
10 empresas. Desde seu início, no final de 2009, realizou atendimento:  534  Projeto SIBRATEC;  534 
PRUMO; 67 PROGEX e 21 GESPRO. 
 
Rede Paulista de Incubadoras de Base Tecnológica (RPITec):  Coordenadoria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação acompanhou o decreto 56.424/2010 que criou a Rede Paulista de 
Incubadoras de Base Tecnológica (RPITec) e a Resolução SDECT nº 14/2011 que normaliza 
os credenciamentos provisórios e definitivos das incubadoras na rede. Até o momento 
solicitaram credenciamento as seguintes Incubadoras:  
 
Ribeirão Preto (FIPASE), Presidente Prudente (INTEP), São José dos Campos (CECOMPI), de 
Bebedouro (ADEBE)  e Guarulhos (AGENDE) as quais estão em exame. 
 
Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável do Estado: no contexto da 
Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), a Secretaria, por meio do IPT, realizou 
projeto que possibilitou estimar a evolução histórica das emissões de gases de efeito estufa.  
 
Início: maio de 2010.  Duração: 18 meses. Valor: R$ 710 mil. Repasse: R$ 270 mil em 2011. Finalidade: 
custear o projeto. 
 
II Feira Tecnológica da Zona Leste: realizou em setembro de 2011. Objetivo: proporcionar à 
população da zona leste de São Paulo o acesso às novas tecnologias; trocar conhecimentos 
entre os estudantes e profissionais das diversas áreas; promover o desenvolvimento local e 
tecnológico integrado a responsabilidade socioambiental e divulgar as diferentes profissões e 
tendências futuras do mercado de trabalho. Convênio: Obra Social Dom Bosco para a 
realização da feira. Repasse: R$ 100 mil. 
 
III Feira de Negócios em Inovação Tecnológica entre empresas, Centros de Pesquisa e 
Universidades (Inovatec) 2011: a terceira edição do evento aconteceu entre 07 a 09 de 
novembro de 2011 e contou com apoio financeiro da SDECT no montante de R$ 150 mil. 
Objetivo: reduzir o custo do contato inicial e agilizar o processo de aproximação entre 
empresas que desejam inovar (produtos, processos e serviços), instituições provedoras de 
conhecimento e serviços tecnológicos e agências de fomento. 
 
Parque Automotivo de Piracicaba: Convênio foi assinado em 28/12/2009 entre a SDECT e a 
Prefeitura Municipal de Piracicaba com prazo de 31 meses. 
 

 

Execução: obras de terraplanagem e infra-estrutura.  
Finalidade: loteamento industrial para a instalação da montadora de veículos,  a Hyundai do Brasil e mais 
10 empresas do setor de autopeças.  
Extensão: 1.762.291,53 m2. Localização: Km 4,5 da estrada estadual que liga Piracicaba à Limeira (SP- 
147).  
Valor orçado: R$ 68.968.096,57.   
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Parte do município: R$ 21.968.096,57. Parte do Estado: R$ 47.000.000,00. 
Repasse realizado: R$ 41.986.220,33.  
Situação: Hyundai e algumas das empresas de autopeças iniciaram a construção dos prédios nos locais 
onde as obras de terraplanagem foram concluídas.                      
 
 
2 - Desenvolvimento Regional e Territorial  
 
Programa de Fomento aos Arranjos Produtivos Locais (APLs): objetiva o desenvolvimento 
regional, fortalece APLs e as empresas inseridas. Visa o incremento da competitividade nas 
cadeias produtivas. 
 
Projetos em análise 2011: 
 

Parceria: SDECT, Prefeitura de Salesópolis e AHPCE – Associação Holística de Participação 
Comunitária Ecológica.  
Objetivo: implantar o Centro de Processamento de Cambuci e Frutas Nativas.  
Valor: R$ 250.708,91.  
Finalidade: pequenas obras de reparo e compra de maquinário e equipamentos.  
Total: R$ 93.024,00.  

Contra Partida: R$ 61.200,00 da Prefeitura de Salesópolis e R$ 31.824,00 da AHPCE. 
Vigência: 24 meses a partir da data da assinatura. 
Parceria: SDECT e Fundação Instituto de Administração (FIA).  
Objetivo: fortalecer o Programa de APLs, estudar as cadeias produtivas do estado de SP e os impactos 
do Programa. 
Valor: R$ 971.163,00.  
Contra Partida: R$ 414.000,00  da FIA.  
Vigência: 24 meses a partir da data de assinatura. 
 

Programa de Fortalecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos 
Produtivos Locais do Estado de São Paulo – Programa do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), contrato de Empréstimo 1911-OC/BR firmado entre o Governo de SP e 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Execução: SDECT. Valor: US$ 10 milhões. 
Co‐executado pelo SEBRAE – SP, responsável pela contra partida local no valor de US$ 10 
milhões e pela FIESP. Objetivo: fomentar 14 Arranjos Produtivos Locais divididos em 8 setores 
produtivos abrangendo cerca de 2 mil empresas, que geram mais de 60 mil empregos diretos. 

 
Estágio do Programa em 2011 - foram validadas as seguintes ações dos Arranjos Produtivos: 
 

Setor Arranjos Produtivos Locais - APLs 
Cerâmica vermelha Itu, Tatuí, Vargem Grande do Sul e Tambaú 
Moveleiro Mirassol 
 

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira (Fundesvar): financia 
projetos de geração de emprego e renda no Vale do Ribeira.  

 
Ações em 2011:  
Laudo técnico: 1)Avaliação da Agroindústria de Apiaí. Valor: R$ 210 mil. Organização: Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT) e Instituto de Economia da Agrícola. 
2) CPOS para o acompanhamento da obra do Aeroporto de Registro. Valor: R$ 142 mil. 
 

Fundação e Instituto de Administração (FIA): elaboração de estudo sobre o Universo das 
Incubadoras de Empresas do Estado de São Paulo com vistas a estruturar um Programa de 
classificação, promoção e avaliação das incubadoras. Em 2011: fase de instrução do processo 
no montante de R$ 310 mil. 
 

 

Espaços Empresariais: a SDECT articula com prefeituras e órgãos da administração pública 
estadual a viabilização de Espaços Empresarias, que são constituídos por um Centro Difusor de 
Conhecimento, disponibilizando: biblioteca digital, mini auditório, salas de negócios que 
compõem a vitrine da atividade produtiva da região e do município, sendo um atrativo para 
novos investimentos, tanto para Micro Empresário Individual (MEIs), como para micro, pequeno 
e médias empresas recém-criadas ou que buscam nova localização.  
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Em andamento: Projeto para Moda Feminina em Santa Rita do Oeste. Valor total: R$ 122,8 mil (R$ 70 
mil recursos da SDECT).  

 
Programa Estadual de Fomento ao Desenvolvimento Regional: Objetivo   fortalecer as 
governanças regionais por meio das associações intermunicipais, consórcios e agência de 
desenvolvimento regional.  
 
Realização em 2011: 02 convênios com Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e Agência 
Metropolitana da Baixada Santista (AGEM). Valor: R$ 1,3 milhão.  
Fase de assinatura: 07 convênios com os seguintes consórcios 

Arco N. Metropolitano (CIMBAJUR), Pólo Cuesta (Botucatu), Associação dos Municípios da Nova Alta 
Paulista (AMNAP), União dos Municípios do Vale do Pontal (UNIPONTAL), Consórcio do Vale do 
Paranapanema (CIVAP), Vale do Ribeira (CODIVAR) e Circuito das Frutas – Jundiaí.  
Valor: R$ 1,8 milhão pela SDECT. 

Em negociação: 08 projetos 
Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT), Região de São Sebastião 
da Grama (CEAM), 02 na Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), Américo Brasiliense e 
região, Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo 
(CONDERSUL/AIMRIR), Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê (CBH-BT) e Região de Sud Menucci. 
Previstos de recursos: R$ 3,0 milhões. 

Fase de elaboração: planos de Desenvolvimento Regional na AMNAP e UNIPONTAL. Objetivo: 
alavancar as regiões, elaborar um plano de Marketing Regional e criar a agência de Desenvolvimento 
Regional. 
 
Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios (PATEM): presta atendimento às 
necessidades técnicas locais de situações emergenciais que não possam ser solucionadas 
pela capacidade funcional e financeira própria. Destina-se principalmente aos pequenos e 
médios municípios. 
 
Realização em 2011: em atendimento 11 municípios a seguir 
 

Bragança Paulista, Santa Gertrudes, Bofete, Santos, Anhembi, Arujá, Itanhaém, Águas da Prata, 
Cajamar, São Sebastião, São Luiz do Paraitinga. 

 

Valor: 2,3 milhões. 
IPT presta trabalho técnico para PATEM.  
 
3 – Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante  
 
Programa Via Rápida Emprego foi criado pelo Decreto 57.133, de 14 de julho de 2011.  
 

 

Objetivo: preparar a população que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho e 
habilitá-la ao exercício dos seus direitos à cidadania. Consiste na oferta de cursos presenciais gratuitos 
com carga horária de cerca de 230 horas. As atividades são desenvolvidas cinco vezes por semana, com 
4 ou 5 horas por dia, entre 2 e 3 meses. Beneficiário: desempregado e para aqueles com mais idade, 
menor escolaridade e mais encargos familiares.  
Benefício: participantes recebem material didático e subsídio de transporte no valor de R$ 120,00. Os 
desempregados, sem seguro desemprego ou benefício previdenciário recebem bolsa-auxílio mensal de 
R$ 210,00 durante o período do curso.  
As inscrições são realizadas pelo site www.viarapida.sp.gov.br. 
Realização: - qualificação de 31.564 trabalhadores em mais de 400 municípios do Estado de São Paulo. 
Investimento: R$ 70 milhões. 
– Unidade Via Rápida para realizar cursos em Soldagem e Panificação, Vestuário e Confecção, 
Hospitalidade e Imagem Pessoal. Recursos foram do Centro Paula Souza. 

 
Unidade Valor 
Soldagem R$ 1.750 mil 
Panificação R$ 900 mil 
Vestuário e confecção, hospitalidade e imagem pessoa R$ 3.180 mil 
Investimento total R$ 5.830 mil 

Situação: 200 mil inscritos no Programa em dezembro 2011. 
Meta: oferecer qualificação profissional para 400 mil pessoas até 2014. 

 

http://www.viarapida.sp.gov.br/


 
 

 

434

O quadro abaixo apresenta a distribuição do número de trabalhadores qualificados por Região 
Administrativa e as entidades executoras dos cursos. 
 

Executoras de Qualificação   

ADEVA AVAPE
Centro 

PaulaSouza SENAC SENAI SENAT Total 
Região Administrativa 
 
 Número de Trabalhadores Qualificados   
Araçatuba -  - 1.200 - 80 60 1.340

Baixada Santista -  40 1.080 330 320 870 2.640
Barretos -  - 270 210 -    480
Bauru -  - 750 300 192 120 1.362
Campinas -  - 1.530 1.230 1.040 480 4.280
Central -  - 420 90 64 150 724
Cidade de São Paulo 30 100 2.430 1.680 176 450 4.866
Franca -  - 450 60 176 -  686
Marília -  - 1.650 - 64 210 1.924

Presidente Prudente -  - 960 120 -  120 1.200
Região Metropolitana SP  -  160 1.740 510 1.536 270 4.216
Ribeirão Preto - - 570 330 256 60 1.216
São José do Rio Preto -  - 1.470 180 128 120 1.898

São José dos Campos -  - 810 570 432 180 1.992
Sorocaba -  - 1.740 330 160 180 2.410
Vale do Ribeira -  - 270 -   60 330
Total Geral 30 300 17.340 5.940 4.624 3.330 31.564

 
4 - Empreendedorismo e apoio às microempresas e empresas de pequeno porte   
 
Via Rápida Empresa (PPA 2012/15): Objetivo - aumento da geração de empregos e renda 
das microempresas e empresas de pequeno porte (MPE) na economia paulista. Para execução 
desse Programa, várias ações foram objeto de planejamento durante 2011.  Entre elas foram:  
 

Portal do Via Rápida Empresa, Atendimento Virtual da JUCESP, Catálogo das Empresas Paulistas, Selo 
MPE Compras Públicas, Selo MPE Exportação, Mapa das Cadeias Produtivas Paulistas, MPE Inovação, 
MPE Conciliação, Painel do Crédito e Kit Gestão das MPE.  
Meta: lançamento até o final de 2012. 
Objetivo: preparar a população que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho e 
habilitá-la ao exercício dos seus direitos à cidadania. Consiste na oferta de cursos presenciais gratuitos 
com carga horária de cerca de 230 horas. As atividades são desenvolvidas cinco vezes por semana, com 
4 ou 5 horas por dia, entre 2 e 3 meses. Beneficiário: desempregado e para aqueles com mais idade, 
menor escolaridade e mais encargos familiares.  
Benefício: participantes recebem material didático e subsídio de transporte no valor de R$ 120,00. Os 
desempregados, sem seguro desemprego ou benefício previdenciário recebem bolsa-auxílio mensal de 
R$ 210,00 durante o período do curso.  
As inscrições são realizadas pelo site www.viarapida.sp.gov.br 
 

Realização: - qualificação de 31.564 trabalhadores em mais de 400 municípios do Estado de São Paulo. 
Investimento: R$ 70 milhões. 
– Unidades Via Rápida para realizar cursos em Soldagem e Panificação, Vestuário e Confecção, 
Hospitalidade e Imagem Pessoal. Recursos foram do Centro Paula Souza. 
 

Unidade Valor 
Soldagem R$ 1.750 mil 
Panificação R$ 900 mil 
Vestuário e confecção, hospitalidade e imagem pessoa R$ 3.180 mil 
Investimento total R$ 5.830 mil 

Situação:  200 mil inscritos no Programa em dezembro 2011. 
Meta: oferecer qualificação profissional para 400 mil pessoas até 2014. 
 
Realizações em 2011 foram: 
 

 

Conclusão: especificação de negócio dos serviço/produtos. 
Elaboração: Termos de Cooperação com a SEFAZ e SEBRAE-SP, aguardando aprovação dos 
respectivos jurídicos. 

 

http://www.viarapida.sp.gov.br/
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Fase de Finalização: Termos de Cooperação. Parceiras: (Universidades Públicas, Institutos de Pesquisa, 
FAPESP, SESCON-SP, CRC-SP, Fecomércio e FIESP) para envio aos respectivos jurídicos. 
 
Lei Geral do Empreendedorismo e da MPE: está em fase de elaboração a Lei Estadual de 
Estímulo ao Empreendedor e de Favorecimento à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.  
 

Realização: texto do projeto de lei foi consolidado. 
 
Sistema Integrado de Licenciamento (SIL): disponibiliza um serviço integrado (Centro de 
Vigilância Sanitária, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Corpo de Bombeiros e 
municípios) para obtenção das licenças de funcionamento de acordo com as atividades 
econômicas da empresa. Por meio do SIL, o licenciamento – maior obstáculo para legalização 
completa das empresas, segundo o Banco Mundial – pode ser feito por empresas de baixo 
risco (95% do total) inteiramente pela internet. Foram realizados em 2011: 
 

Operação no SIL - 18 municípios, total de 23 municípios:  
Atibaia, Américo Brasiliense, Araraquara, Bauru, Boituva, Botucatu, Capivari, Catanduva, Itanhaém, 
Franca, Lins, Ourinhos, Pirassununga, Sertãozinho, Tarumã, Tatuí, São Caetano do Sul, Mauá, Mogi 
das Cruzes, Limeira, Piracicaba, Porto Ferreira e São José dos Campos. 

Termo de Adesão: 42 municípios. Início de atividade: 2 municípios. 
Contratação de pessoal: via Prodesp para manutenção do SIL. Recursos: R$ 302.662,08. 
Prêmio: - categoria “e - Serviços Públicos” na 10ª edição do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico 
(e-Gov). - 14º Prêmio Conip de Excelência em Inovação na Gestão Pública na categoria “Administração 
Pública Eficiente e Eficaz – Aplicações voltadas para o cidadão”. 
 
 
5 - Ensino Superior 
 
Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) - tem como principal foco a expansão 
do ensino superior público, gratuito e de qualidade no Estado de São Paulo, por meio da 
ampliação do número e da abrangência geográfica das vagas ofertadas. Conta com as 
universidades paulistas – USP, UNICAMP e UNESP, Centro Estadual de Ensino Tecnológico 
Paula Souza (CEETEPS) e a Fundação Padre Anchieta (FPA) como instituições parceiras. 
Desde o seu lançamento, mais de 13 mil alunos foram atendidos pelo sistema UNIVESP, entre 
cursos extracurriculares, graduação e especialização. 

 

Realização em 2011:  
Graduação: Pedagogia UNIVESP/UNESP - Vagas: 1.350  (1º vestibular). 
Licenciatura:  Ciências UNIVESP/USP -  Vagas: 720 
Curso  especialização: - encerrou o curso de Ética, Valores e Saúde na Escola. Vagas: 350. Inscritos: 
1.715. Parceria: Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH-Zone Leste). 
- iniciou novo curso de Ética, Valores e Cidadania na Escola. Parceria: USP/EACH. Duração: 18 meses. 
Carga horária: 480 horas. Vagas: 1.000 distribuídas em 12 pólos nas seguintes cidades:  
 

São Paulo, Ribeirão Preto, Bauru, Lorena, Piracicaba, São Carlos, Santos, Guarujá, São Vicente, 
Bertioga e Praia Grande.  

Pré-UNIVESP: revista digital de apoio ao estudante pré-universitário alcançou o número 17, em 
dezembro de 2011. O acesso via internet ao conteúdo integral da revista é gratuito.  
 
UNIVESP TV: é o canal 2.2 da multiprogramação da TV Cultura e está no ar desde 26 de 
agosto de 2009, com programação das 8h às 24 h.  
 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) - abrange todo o Estado, em 
33 unidades universitárias (Faculdades e Institutos), 11 unidades complementares e 24 
unidades auxiliares. A UNESP oferece 122 cursos de graduação: Ciências Humanas, 
Biológicas e Exatas. Em 2011 apresentou a seguinte posição: 
 
Graduação  36.000 alunos 
Pós - graduação 11.000 alunos 
Total de matriculados 47.000 alunos 
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UNESP posiciona entre as 5 maiores e melhores universidades do país. 
 
Vestibular UNESP 2011: 89.341 inscrições para 7.034 vagas oferecidas em 155 opções de cursos de 
graduação, nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Humanidades. 
Cursos de pós-graduação: 117 de mestrado e 93 de doutorado. 
 
Realização em 2011: - divulgação da Avaliação Trienal da CAPES (referente ao triênio 2007-
2009) resultou em 27,7% dos Programas com aumento de conceito. A UNESP passou de 5,7% 
para 10,4% de Programas na faixa de excelência (6 e 7). - XXIII Congresso de Iniciação 
Científica participaram 2.816 alunos da graduação e pós-graduação.  
 
Prêmios: VII Prêmio Melhores Universidades Guia do Estudante obteve 2ª  melhor universidade 
do país. A instituição teve 102 cursos de graduação “estrelados”, dos 105 avaliados pela 
publicação da Editora Abril.  
 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina do Campus de Botucatu da UNESP   
 
Leitos instalados: 467; funcionários: 1.140.  Realização: 450.000 consultas; 20.000 internações, 12.500 
cirurgias e 3.443.000 exames laboratoriais. 
 
Unidades Odontológicas da UNESP: Araçatuba, Araraquara e São José dos Campos 
atenderam:  
 
Pacientes: 49.000; consultas odontológicas: 135.573; cirurgias: 10.183; tratamentos: 141.301; exames: 
19.557.   
 
Hospitais Veterinários da UNESP: campi de Araçatuba, Botucatu e Jaboticabal executaram: 
 
Atendimentos clínicos: 95.326; cirurgias: 4.209; exames clínicos: 120.364. 
 
Adote um aluno: a UNESP concedeu 8.316 bolsas e auxílios aos alunos de graduação. Fechou 
o período com mais de 2.600 bolsas destinadas aos alunos carentes da universidade e quase 
R$ 6 milhões de recursos liberados / captados. 
 
Projeto Empresas Juniores da UNESP: Pró-Reitoria de Extensão Universitária forneceu apoio 
financeiro as 52 empresas juniores. As iniciativas com maior volume de atividades foram 
beneficiadas com prêmios que variaram entre R$ 2.100,00 a R$ 10.000,00. 
 
Programa REDEFOR – Educação Especial / UNESP: em 2011. Parceria:  Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo atendeu: 
 
Rede pública estadual de ensino: 3.950 professores. Cursos: Especialização para Docentes em Língua 
Inglesa: 986 vagas; Filosofia: 499 vagas; Artes: 700 vagas; Química: 536 vagas e Geografia: 1.229 
vagas. 
 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - em 2011 contou com: 
 
Alunos matriculados: 33 mil. Cursos de graduação: 66. Programas de pós-graduação: 144. Campi: 
Campinas, Piracicaba e Limeira. 
Docentes: 1.750. Titulação de doutor: 98%. Regime de dedicação exclusiva: 90%.  
Posição: - Líder na produção per capita nacional de artigos científicos publicados em revistas 
internacionais indexadas.  
- Plano nacional: melhor universidade no Índice Geral de Cursos (IGC) divulgado em novembro de 2011 
pelo Ministério da Educação (MEC), que monitora a qualidade dos cursos de graduação.  
- Plano internacional: 3º no QS University Rankings Latin America no  ranking TopUniversities. 
 

 

Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS): registrou em 2011 a primeira turma 
de estudantes. O curso criou 120 novas vagas de graduação destinadas aos melhores alunos 
das 96 escolas públicas de ensino médio de Campinas. Os ingressantes foram selecionados 
segundo o desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado pelo 
Ministério da Educação.  
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Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (Paais) da UNICAMP: em 2011, o número de 
inscritos que fizeram todo o ensino médio em escolas da rede pública representou 27% 
(14.277) do total de candidatos no Vestibular.  O percentual de inscritos autodeclarados pretos, 
pardos ou indígenas foi de 15,4%, mesmo índice de 2010. A UNICAMP, desde 2010, adotou 
mudanças em seu Vestibular Nacional com vistas à atualização acadêmica e programática, 
além do aprimoramento da seletividade do certame.  
 
Pós-Graduação: com 48% dos alunos concentrados na pós-graduação (proporção inédita na 
América Latina) a UNICAMP responde por aproximadamente 12% das teses e dissertações 
produzidas no país.  
 
Produção científica: levantamentos do Institute for Scientific Information (ISI), dos Estados 
Unidos, que monitora dez mil revistas internacionais especializadas, mostra a produção 
científica da UNICAMP manteve em 2011 a tendência de crescimento contínuo experimentada 
desde 2002. A expansão se dá, ao longo dos anos, com um número estável de docentes 
/pesquisadores.  
 
Inovação tecnológica: Entre 2004 e novembro de 2011, foram celebrados 48 contratos de 
licenciamentos de tecnologias desenvolvidas na UNICAMP para empresas de diversos estados 
brasileiros. Sendo que 5 contratos foram assinados em 2011.  
 
Desempenho da área de Saúde: UNICAMP vem consolidando sua condição de centro de 
referência hospitalar e de saúde na região de Campinas e no interior do Estado através das 
cinco unidades de atendimento, ensino e pesquisa na área da saúde a seguir: 
 

Hospital de Clínicas, Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Hospital da Mulher-Caism), Hospital 
Estadual Sumaré, Gastrocentro e Hemocentro. 
 

Cobertura: 90 municípios e população superior a 5 milhões de habitantes. 
 
As unidades de saúde da Universidade disponibilizaram 870 leitos que propiciaram, em 2011. 
 

Internações: 43 mil. Consultas: 575 mil. Cirurgias: 34,2 mil. Partos: 5,5 mil. Exames laboratoriais: 3,2 
milhões. Transplantes de córnea, coração, medula óssea, rim e fígado: 276.  
 
Planejamento estratégico: Investimento - R$ 2,5 milhões em 16 programas de ação 
desdobrados em 45 projetos estratégicos. 
 
Internacionalização: Passou a ter peso estratégico nas diretrizes da UNICAMP. Foi criado um 
Grupo de Trabalho formado por integrantes das pró-reitorias de Graduação, Pós-Graduação e 
Pesquisa e da Coordenadoria de Relações Institucionais e Internacionais (Cori). 
 
Obras: Total: 45 mil m² entre construções, reformas, benfeitorias e serviços de conservação no 
campus de Campinas. Investimento: R$ 106 milhões.  Instalação: 262 câmeras de 
monitoramento. 
 
Faculdade de Medicina de Marília (Famema) 
 
População acadêmica: 640 alunos matriculados em cursos de graduação ligados a área da 
saúde e residência médica. 
 
Serviço de Verificação de Óbitos foi implantado no segundo semestre. Recebeu recursos do 
Ministério da Saúde para a implantação do SVO (Serviço de Verificação de Óbitos e 
Esclarecimento da Causa Mortis).  O incentivo financeiro para custeio, a ser repassado pelo 
Ministério da Saúde, será de R$ 30 mil por mês. A atividade de verificação e esclarecimento da 
“causa mortis” vai contribuir para o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.  
 

 

Cirurgia Cardíaca Pediátrica do Hospital Materno Infantil em maio, a FAMEMA apresentou 
oficialmente o serviço de Cirurgia Cardíaca Pediátrica do HMI (Hospital Materno Infantil). A 
primeira cirurgia cardíaca pediátrica no novo setor do HMI foi realizada no dia 3 de fevereiro. O 
procedimento cirúrgico representou um marco para a Instituição. Investimento: R$ 1 milhão.  
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Mestrado acadêmico -  foi lançada o edital para o processo seletivo do Programa de Mestrado 
Acadêmico “Biologia e Envelhecimento”. Vagas oferecidas: 15.  
 
Mestrado profissional – aula inaugural de “Ensino em Saúde” da FAMEMA, dia 4 de agosto, foi 
no auditório “Dr. Mário Alberto Cosentino” da Instituição com presença de professor da Unifesp. 
Vagas oferecidas:15. 
 
Curso de Enfermagem da FAMEMA  - foi classificado com cinco estrelas no Guia do Estudante 
Profissões Vestibular 2012, da Editora Abril. 
 
Portal de Periódicos Capes - (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
– FAMEMA foi incluída no portal e  conquista a base de dados.   
 
Hospital das Clínicas da Famema - passou a ser centro de distribuição de medicamentos de 
alto custo em Oncologia sob a coordenação do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São 
Paulo), conforme a Resolução nº 91 de 21 de setembro de 2011. Outras 12 instituições do 
Estado estão habilitadas para o fornecimento das medicações. 
 
Hemocentro e Divisão de Recursos Humanos (DHR) – foi re-certificada com ISO 9001:2008 
pela Fundação Vanzolini.   
 
Unidade de Educação em Ciências da Saúde da FAMEMA- teve seu novo prédio inaugurado 
no dia 31 de outubro. Área total: 5.800 m². Área construída: 2.100 m².  Realização:  - reformas 
e adequações. - 36 salas de aula. - auditório para 80 lugares.  
 
Medicina da FAMEMA - o curso foi classificado como o melhor do Estado de São Paulo e o 
terceiro mais bem colocado do Brasil no Enade (Exame Nacional do Desempenho dos 
Estudantes. A Medicina da FAMEMA atingiu conceito 4,60 no Enade – o máximo é de 5,00. O 
curso ficou na faixa 5 da avaliação do MEC. 
 
Hemodinâmica - desde o dia 28 de novembro de 2011, está sendo instalado o aparelho que 
atenderá aos pacientes das especialidades de cardiovascular e neurologia.  
 
Beneficiários: população estimada de 1,2 milhão de habitantes. Atendimento: 62 municípios. 
 
Equipamentos de informática: via SDECT foi adquirido equipamentos de informática.  
 
Objetivo: - viabilizar a implantação do Prontuário Eletrônico do Paciente.   - melhorar a qualidade do 
atendimento aos pacientes. Investimento: R$ 1.252.190,00.  
Aquisição: - 330 estações de trabalho (microcomputadores, notebooks e think clients), 134 impressoras 
(laser e térmicas), 200 estabilizadores, 50 leitores de código de barras, 5 servidores, 3 no-breaks e 1 
storage (unidade de armazenamento). - novos switches, módulos e transcievers para conectar estes 
equipamentos.  
Previsão:  substituição do cabeamento de fibra ótica. 
 
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) 
 
População acadêmica: - 2.600 alunos matriculados, sendo 629 na graduação e 1.971 na pós-graduação. 
- 74 turmas de cursos, ligados a área da saúde e residência médica. 
 
Ações realizadas em 2011 foram: 
 
Núcleo de Apoio ao Ensino de Enfermagem (CGE) 
 
Projetos - Residência Multiprofissional em andamento com 18 vagas de enfermagem e 06 de nutrição. 
Para 2012 há mais 09 vagas de enfermagem e 03 de nutrição; Pró-Ensino na Saúde em andamento.  
Prêmios – Acreditação pelo: Sistema Arco-Sul; Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, “Selo 
Melhores Universidades – 2011” do Guia do Estudante (Editora Abril). O CGE participou voluntariamente 
e obteve a manutenção da certificação com quatro estrelas. 
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Diretoria Adjunta de Alunos - Serviço de Orientação Psicopedagógica (SOPPA) - fornece 
atendimento psicológico, pedagógico e psiquiátrico a partir de uma entrevista de triagem. Em 
2011 foram realizados:  
 
Atendimentos: 127. Ações/atividades: 1.400. 
 
Centro de Apoio Social ao Aluno (CASA) -  
  
Alunos matriculados: 630; alunos bolsistas: 129 (20,7% do total de alunos); bolsa alimentação refeitório: 
80; bolsa alimentação externa: 50; bolsa trabalho: 13; auxílio transporte para estágio curricular – 2.544; 
bolsa científica PET Saúde – 27. Isenção taxa: inscrição para residência médica e aprimoramento – 29, - 
vida escolar – 86.  
 
Diretoria Adjunta de Pós-Graduação –  
 
- Destinou 5% da verba dos Cursos de Especialização à pós-graduação para despesas de Custeio junto 
a Faepe; 43 defesas ocorridas de Mestrado e Doutorado; auxílios financeiros concedidos por intermédio 
do Programa participação em eventos da especialidade - valor anual de R$ 72.600,00; - concessão de 
21 Bolsas, sendo 09 de Mestrado e 12 de Doutorado aos alunos do Curso, outorgadas pelo Programa de 
Demanda Social da Concessão de 01 (uma) bolsa do Programa de Estágio de Doutorado no Exterior 
(PDEE), outorgadas pela CAPES - valor aproximado de R$ 3.000,00 (por mês) e a concessão de 01 
bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior/Cape. 
 
Projetos – Docentes / Pesquisadores - a Famerp coordenou e realizou –  
 
- III Mostra das Ligas Acadêmicas; 1º Encontro de Pesquisa e Ética em Experimentação Animal; 1º 
Seminário PARTEC; PET-Saúde/VS; 28 grupos de pesquisa – CNPq; 10 Bolsas Produtividade em 
Pesquisa (PQ) – CNPq; 25 Auxílios à Pesquisa – FAPESP; 12 Auxílios à Pesquisa – CNPq; 17 Bolsas de 
Auxílio à Pesquisa - BAP 
 
Projetos - Alunos de graduação / Graduados - foram realizados – 

 
97 Estágios Básicos - Projeto de Iniciação Científica e Projeto/Pesquisador - Famerp; 55 Bolsistas 
BIC/Famerp; 38 Bolsistas PIBIC/CNPq; 13 Bolsistas FAPESP; 5 Bolsistas FAPESP/Treinamento Técnico 
e 4 Bolsistas CNPq/Treinamento Técnico. 
 
Diretoria Adjunta de Extensão - Em 2011 foi instalada a Câmara de Extensão. Foram 
oficializados 102 eventos de cunho extensionista, com milhares de certificações relacionadas a 
programas, projetos, cursos de extensão, capacitações, aperfeiçoamento, cursinho pré-
vestibular, treinamentos, seminários, simpósios, campanhas, encontros, semanas, grupos, 
reuniões e mostras.  
 
Biblioteca: foram adquiridos 682 livros de Medicina e Enfermagem. - ocorreu a campanha de 
conservação e restauração de livros.  
 
Universidade de São Paulo (USP) 
 
Alunos: 88 mil. Professores: 5.200. Cursos: 214 em diversas áreas. 
 
Graduação - foram desenvolvidos novos projetos:  
 
Aprimoramento do Programa de Inclusão Social (Inclusp) - 
 

- Associou toda a bonificação ao mérito, abolindo o bônus automático de 3% para alunos oriundos de EP 
(escola pública); aumentou o bônus de 12% para 15% para alunos do 3º ano do EM – (ensino médio) 
que tenham feito todos os seus estudos em EP; ofereceu bônus de até 8% para alunos que já deixaram 
a EP; aperfeiçoou o Pasusp com o objetivo primordial de aproximar os alunos de EP da USP. 
 
Mudanças no Vestibular - 
 

 

- Inclusão da nota da 1ª fase na classificação final dos candidatos; – Redução no Número de Questões 
da Prova do 2º Dia da 2ª Fase; – Mudança do Índice K fixo em 3 candidatos/vaga para um “K” variável 
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de 2 a 3, dependendo da relação candidato-vaga da carreira; – Alteração da nota mínima na primeira 
fase de 22 pontos (24,44 % de acertos) para 27 pontos (30% de acertos); – Possibilidade de reescolha 
de opção de Carreira após a “3ª Chamada”. 
  
Projetos para modernização da infra-estrutura do ensino de graduação - foram criados dois 
programas: 
 

– “Programa de Recuperação de Espaços Didáticos – Pro - ED” – Valor: R$ 23 milhões destinados 
prioritariamente, mas não exclusivamente, a Unidades que mantém cursos noturnos. 
– “Programa de apoio à Criação de Laboratórios para Ensino Prático Inovador - Pró-Inovalab” visa 
beneficiar, por meio de processo competitivo, 20 projetos inovadores para a 
implantação/desenvolvimento de laboratórios para o ensino de graduação. Valor: R$ 5 milhões.   
 
Pós-Graduação - foram desenvolvidos novos projetos: 
 

Mestrado Profissional: foram aprovadas três novas propostas, as quais estão submetidas à Capes.  
Internacionalização: objetiva unificar e sistematizar procedimentos de internacionalização da Pós-
Graduação. Comissão mista da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Comissão de Cooperação 
Internacional (CCint) foi constituída.  
Bolsas de estudo: a partir do 1º semestre de 2011, a Comissão Central do PAE passou a adotar critérios 
para distribuição das bolsas. As cotas de bolsas passaram de 1.310 para 1.600 bolsistas contemplados. 
 
Pesquisa na fronteira do conhecimento - novos projetos desenvolvidos foram: 
 
- Programa de Incentivo à Pesquisa - destinou em 2011 R$ 70 milhões para 43 grupos de 
pesquisa da USP. Os grupos contemplados foram constituídos em Núcleos de Apoio à 
Pesquisa (NAP), modalidade prevista no Estatuto da USP.  
 
- Programa de Pós-Doutorado - o número atual de participantes do programa (1.284 
pesquisadores, ou seja, 0,54 pós-doutorando para cada título de doutorado conferido 
anualmente). A Pró - Reitoria procura expandir o programa. Ação principal: simplificação dos 
procedimentos e exigências para a participação dos jovens doutores. Ações internacionais - 
criação do Instituto Brasil-Europa, constituído por um consórcio de oito universidades 
brasileiras lideradas pela USP e sete universidades européias. Trata-se de um projeto de três 
anos, no valor global de € 3,8 milhões, dos quais € 3 milhões são originados da União 
Européia.  Ciência na graduação: Pró-Reitoria de Pesquisa apóia 3,75% do número de 
estudantes de graduação da USP, para o ano de 2011 com suas 1.890 bolsas de Iniciação 
Científica e 72 bolsas de Inovação Tecnológica.  
 
- Relacionamento com a sociedade - em 2011, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária desenvolveu diversas atividades como forma de estreitar o relacionamento com a 
sociedade. Estão incluídos o Museu de Ciências, programa Aproxima-Ação, Novos Talentos, 
Passaporte Cultural, Programa USP Diversidade, projeto A Universidade e as Profissões, 
Universidade Aberta à Terceira Idade. Oferecidos: 2.908 cursos de extensão universitária. 
Participantes: 23.958 participantes.  
 
- Apoio à Permanência e Formação Estudantil -  configuram em duas modalidades:  
 
- Apoio socioeconômico – objetivo: subsidiar estudantes que não dispõem dos recursos mínimos 
(incluindo o programa de moradia estudantil, bolsa alimentação, auxílio financeiro para ingressantes, 
creche para filhos de estudantes em idade pré-escolar e auxílio financeiro emergencial);  
- Suporte socioeconômico e mérito acadêmico - compreende as bolsas Aprender com Cultura e 
Extensão, Ensinar com Pesquisa e Iniciação Científica, de monitorias e estágios. Beneficiários: 
estudantes de graduação. Benefício: subsídio alimentação (uso dos restaurantes universitários com 
refeições a preços subsidiados); assistência à saúde, de acordo com as normas da Coordenadoria de 
Saúde da USP, e educação física e esportes, com a utilização das praças de esportes da Universidade. 
Investimento em 2011: R$ 90 milhões. 

 
6 - Avaliação da Política de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo 
 

 

A comissão é composta pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia, Fazenda, Economia e Planejamento, a Comissão de Avaliação da Política de 
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Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Objetivo: analisar as demandas 
tributárias, propondo modificações e atualizações da legislação. O papel da SDECT na 
comissão é receber os pleitos de empresas, associações ou entidades, e discutir, em conjunto 
com as outras pastas, a viabilidade da demanda.  
 
Ações realizadas em 2011 
 
a) Prorrogação, até 31/12/ 2012, do incentivo aos projetos de investimentos denominados Pró-Parques; 
b) Prorrogação, até 31/01/2013, dos incentivos aos Projetos de Investimentos denominados Pró-
Informática e Pró-Veículos; 
c) inclusão do Tablet PC dentre os produtos da indústria de informática em regime especial de tributação, 
concedendo crédito presumido de 7% sobre operação de saída; 
d) Redução da base de cálculo do ICMS para fabricante dos eletrodomésticos de forma que a carga 
tributária resulte no percentual para 7%; 
e) Alteração do benefício fiscal concedidos às mercadorias utilizadas na fabricação de equipamentos 
destinados à produção de energia eólica; 
f) Incentivo ao contribuinte que gere energia elétrica a partir de biomassa resultante da industrialização e 
de resíduos da cana-de-açúcar, aplicando-se a suspensão do lançamento do ICMS na importação de 
bens destinados ao ativo imobilizado; 
g) Inclusão de locomotivas com potência superior a 3.000 HP´s entre os itens incentivados com isenção 
de ICMS nas saídas das operações; 
h) Prorrogação, até 31/12/ 2012, da redução de 18% para 12% do ICMS sobre vagão ferroviário, couro, 
vinho, perfume, cosméticos, instrumentos musicais, brinquedos, produtos alimentícios e higiene pessoal; 
i) Redução da base de cálculo do serviço de comunicação contratados pelas empresas de “Call Center”, 
na saída interna efetuada pelo fabricante de produtos têxteis, saída de hidrocarbonetos líquidos 
(solventes), biodiesel (B-100) resultante da industrialização de grãos, sebo bovino, sementes ou palma; 
j) Concessão de crédito de importância equivalente a até 12% do valor da saída de leite ao 
estabelecimento fabricante paulista de queijo e de 7% sobre o valor da entrada de carne e demais 
produtos comestíveis, resultantes do abate em território paulista de aves, leporídeos e gado bovino, 
bufalino, caprino, ovino e suíno. 
l) Diferimento de 1º/10/ 2011 a 31/05/ 2012, do lançamento do imposto incidente no desembaraço 
aduaneiro de etanol anidro combustível. 

 
 
II - Entidades Vinculadas 
 
 
1 – Centro Estadual de Ensino Tecnológico Paula Souza - CEETEPS 
 
Programa de Expansão do Ensino Profissional: garantir a oferta de educação pública de 
qualidade e promover formação profissional voltada para o desenvolvimento econômico e 
social é compromisso do Governo do Estado de São Paulo. Este compromisso se concretiza, 
no período, por meio de significativa expansão do número de matrículas, ampliação da área de 
abrangência das ações e maior diversidade de cursos oferecidos. 
 
Escolas Técnicas - Etecs: o Centro Paula Souza administra 202 Escolas Técnicas (Etecs), 
que oferecem o Ensino Médio e 101 cursos técnicos (habilitações profissionais). 
 
Matriculados: 212.903 alunos. Ensino técnico: 158.614 alunos. Ensino médio: 54.289. 
 
Vestibulinho do 2º semestre de 2011 - foram oferecidas 60.780 vagas no Ensino Técnico, 
acréscimo de, aproximadamente, 1.000 novas vagas em relação ao mesmo período de 2010.  
 

 

Implantação - 6 Etecs a seguir: 
São Paulo – Brooklin (Etec Jornalista Roberto Marinho) e Pirituba (Etec Profa. Dra. Doroti Quiomi 
Kanashiro Toyohara). 
Monte Alto (Etec Alcides Cestari), Presidente Prudente (Etec Prof. Adolpho Arruda Mello), Guariba e 
Sorocaba. 

Investimento: R$ 1.932.521,73. 
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Faculdades de Tecnologia - Fatecs: Centro Paula Souza administra 51 Faculdades de 
Tecnologia, que oferecem 61 cursos de graduação, para 54.657 alunos matriculados. 
 
Vestibular do 2º semestre de 2011 - foram oferecidas 10.860 vagas no Ensino Tecnológico, 
acréscimo de 830 novas vagas em relação ao mesmo período de 2010.  
 
Criação: 2 Fatecs em 2011 

Tatuapé (Fatec Victor Civita) e Taubaté. 
Investimento: R$ 23.152.377,60. Equipamentos/mobiliário: R$ 1.401.174,23. 

Obras de manutenção: Total de 18 de Etecs e Fatecs. 
Investimento: R$ 12.000.000,00. 
Obras de adequação: 60 dos prédios das Etecs e Fatecs. 
Investimento: R$ 129.029.601,00. 
 
Classes descentralizadas: presta atendimento a vários municípios que não atendem aos 
critérios para instalação de uma Etec em todas as regiões administrativas do Estado de São 
Paulo. As prefeituras municipais e a SEE/SP – Secretaria Estadual de Educação disponibilizam 
espaços ociosos para instalação de salas de aula e laboratórios. Em 2011 foram instaladas:  
 

Classes descentralizadas: 113. Matriculados: 5.836 alunos. 
 
Programa Extensão das Etecs – Parceria: SEE/SP e PMSP foram desenvolvidos cursos em 
109 escolas estaduais e em 22 Centros Educacionais Unificados (CEUs).  
 
Novas vagas: 35 mil entre 2º semestre de 2009 e o 2º semestre de 2011. 
Curso noturno: gestão e negócios, hospitalidade e lazer, informação e comunicação e recursos naturais. 
Local: CEUs da capital. Realização: em conjunto com a Etec mais próxima. 

Atendimento: 22.212 alunos matriculados  
 
Telecurso TEC - programa de formação técnica e qualificação profissional a distância, 
desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Centro Paula Souza. 
Parceria: Fundação Roberto Marinho. Exibição: Globo, Cultura e Futura, em quatro horários 
diferenciados de exibição. Execução: material didático específico e ferramentas de interação 
on-line. Avaliação: exames presenciais para a certificação. 
 

Matriculados em 2011: 22.257 alunos. Cursos: Administração Empresarial, Secretariado e Gestão de 
Pequenas Empresas, pertencentes ao eixo tecnológico de Gestão e Negócios. 
 
Fundação Casa – Parceria: Centro Paula Souza, Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) e 
Fundação Casa. Finalidade: oferecer diversos cursos de qualificação profissional para 
adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas. O programa é oferecido em todo 
o Estado, com exceção da capital, da Grande SP e do litoral, com 40 cursos de qualificação, 
distribuídos em nove áreas profissionais.   
 
Beneficiários: 4.660 jovens e 370 funcionários de 32 unidades, em 12 municípios. 
 
Aprendiz Paulista - Parceria que permite facilitar a contratação de alunos de cursos técnicos 
do Centro Paula Souza, como aprendizes em empresas de todo o Estado de São Paulo.  
 
Realização: 297 jovens de 14 a 24 anos foram inseridos no mercado de trabalho. 
 
Programa de intercâmbio - Programa foi lançado em 2010. Ao longo de 2011 ofereceu estudo 
de inglês nos Estados Unidos. 
 
Beneficiários: 500 bolsas para alunos e 100 para docentes de Etecs e Fatecs.  
Investimento: R$ 5,8 milhões. 
 

 

Transferência da sede para a Nova Luz - Centro Paula Souza está construindo o 1° prédio 
público na região da Nova Luz, no centro da capital, onde será instalada sua nova sede e uma 
nova Etec. O empreendimento faz parte do projeto de revitalização do quadrilátero entre as 
ruas Timbiras, Andradas, Aurora e General Couto de Magalhães 
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Investimento: R$ 60,5 milhões. Mudança está programada para 2012. 
 
Capacitação docente – Objetivo: melhoria pedagógica e de gestão nas práticas das unidades 
de ensino. O programa é desenvolvido de forma constante pela Instituição.  
 
Capacitação: 16 mil servidores. 
 
 
2 – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT 
 
Plano de Modernização – Moderniza - em 2011 o IPT deu prosseguimento ao plano de 
modernização iniciado em 2008. Realização: atualizou a infra-estrutura, com diversas obras e 
aquisição. 
 
Novos equipamentos: 500.  Investimento: R$ 150 milhões. 
 
Capacitação profissional - Investiu na capacitação profissional de seus pesquisadores, tendo 
enviado 30 deles ao exterior, em 2011, para cumprir convênios com centros de pesquisas 
internacionais, e em processos de gestão administrativa mais dinâmica. 
 
Centro de Bionanomanufatura - Construiu o centro. 
 
Aporte: R$ 46 milhões. Área: 8 mil m²  Finalidade: abrigar laboratórios com capacitações em 
nanotecnologia, biotecnologia e micromanufatura. 
 
Centro de Informática – Renovação dos computadores, instalação da nova rede elétrica e 
restauração da pavimentação e instalações externas. 
 
Laboratórios –  
 
Execução:  mais de 30 obras em laboratórios. Entre elas foram: 

- Renovação dos laboratórios de naval e corrosão. - Construção de um laboratório de vazão de óleo. 
 
Parceria: Petrobras. Objetivo: realizar medições de produção de óleo e royalties no pré-sal. 
Realização: - Instalação do laboratório de mecânica pesada que faça teste de ancoragem para 
plataformas de petróleo. - Ações em microscopia eletrônica, no centro de metrologia química, novos 
equipamentos de metrologia mecânica com metrotomografia computadorizada. Finalidade: 
Desempenhar papel estratégico detectando oportunidades de aplicação de novas tecnologias na 
indústria e em benefício da sociedade. 
 
Carteira com o BNDES - IPT recebeu aporte de recursos de R$ 177 milhões do BNDES para 
projetos estratégicos de pesquisa.  
 
Situação: R$ 150 milhões aprovados. R$ 70 milhões contratados. 
Projetos: - Laboratório de Estruturas Leves (LEL). Local: Parque Tecnológico de São José dos Campos. 
Finalidade: viabilizar veículos mais sustentáveis e sistemas petrolíferos mais eficientes. 
- Construção da planta-piloto de gaseificação de bagaço de cana-de-açúcar. Aporte: R$ 80 milhões, na 
área da ESALQ/USP, em Piracicaba. Atual foco principal do trabalho da diretoria de inovação do IPT e 
representa um dos maiores empreendimentos já concebidos dentro do Instituto.  Empresas envolvidas 
em 2011 foram: 
 

Oxiteno, Braskem, Raizen (joint venture de Cosan e Shell, Petrobras e VSE (Vale Soluções em 
Energia).  
Participação: ESALQ, Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), Laboratório Nacional de Ciência e 
Tecnologia do Bioetanol (CTBE) e Rede Nacional de Combustão.   

 

 

Programas de recursos humanos - Concluiu um novo desenho das carreiras de pesquisa, 
técnica e administrativa. O processo, que durou quase três anos, em pareceria com a 
consultoria Mercer elaborou um modelo de competências mais adequado à estrutura 
organizacional. O novo plano de cargos e salários colocou a necessidade de avaliação de 
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todos os 802 profissionais do IPT. Em 2011, o Instituto concebeu um novo programa para 
aproximar as gerações mais experientes e os profissionais recém-contratados. Lançou 
oficialmente em novembro o Programa de Mentoring, que estará aberto a todas as áreas do 
Instituto para o amadurecimento profissional dos jovens pesquisadores. O projeto-piloto teve 
início com sete duplas de profissionais, cada uma delas composta por um mentor e um 
mentorado, que estarão mais próximos por um período de 12 meses.  
 
Programa de Desenvolvimento e Capacitação no Exterior (PDCE) - lançado em 2008 e 
financiado pela Fundação de Apoio ao IPT (FIPT). Objetivo: enviar pesquisadores para 
aprimoramento, por um período de quatro a oito meses, nas áreas de atuação e de interesse 
do Instituto. Até dezembro de 2011, 30 pesquisadores participaram do PDCE em 26 
organizações – entre elas institutos de pesquisa, universidades e empresas – em dez países, 
trazendo para o IPT os mais avançados conhecimentos tecnológicos do mundo. Foram 
cumpridos programas nos mais diversos campos da tecnologia, em países como Japão 
(Railway Technical Research Institute, Yokohama National University), Alemanha (Fraunhofer, 
Werth), Espanha (Centro de Investigaciones Biológicas), Inglaterra (Imperial College London, 
University of East Anglia) e EUA (University of Colorado, NIST), entre outros.   
 
Tecnologia de Informação e suprimentos - Novas ferramentas na área de Tecnologia de 
Informação e de Suprimentos fizeram parte do processo de modernização do IPT em 2011.  
 
Principal ação: Implantação do projeto do Centro de Alto Desempenho e Armazenamento Compartilhado 
(Cadac). Investimentos: R$ 1,6 milhão 
 
 
3 – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN 
 
As principais ações em 2011 foram: 
 
Reator nuclear de pesquisas IEA-R1 - aumentou a potência para 4,5 Megawatt a partir de 1º de 
agosto de 2011. Na instalação são produzidos radioisótopos para uso em medicina nuclear, 
como o samário-153, utilizado para o alívio das dores em metástases ósseas, o iodo-131 para 
diagnóstico e terapia de disfunções tireoidianas e o irídio-192, na forma de fios metálicos, para 
braquiterapia, técnica para tratamento de tumores a curta distância.  
 
Registro de patentes - estudo realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 
colocou a CNEN em nono lugar do ranking no registro de patentes entre 2000 e 2008, com 83 
patentes solicitadas. O IPEN contribuiu com 87% dos pedidos de patentes. A Petrobrás lidera a 
lista com 388 pedidos, seguida da UNICAMP com 272 e da USP com 264.  
 
Escola Avançada de Energia Nuclear - realizou a quarta edição da Escola Avançada de 
Energia Nuclear - EAEN 2011 em São Paulo. O curso é direcionado a estudantes do segundo 
e terceiro anos do Ensino Médio, que participam de aulas teóricas com exercícios, 
demonstrações, exposições, debates e visitas a instalações e laboratórios do IPEN.  Em 2011 
EAEN  teve sua primeira edição em Diadema, SP. 
 
Reator Multipropósito Brasileiro-RMB - projeto para a construção foi aprovado pela Comissão 
de Monitoramento e Avaliação (CMA) do Plano Plurianual do Governo Federal. A CMA aprovou 
o parecer da Câmara Técnica de Projetos de Grande Vulto (CTPGV), favorável ao projeto pela 
importância técnica e socioeconômica.  
 
Investimento do projeto: R$ 850 milhões. Meta principal: autonomia nacional na produção de radio 
fármacos para diagnóstico médico. 
 
55 anos de fundação do IPEN e 35 anos da pós-graduação IPEN/USP - apresentou novo vídeo 
institucional. No mês de novembro, um workshop marcou os 35 anos da pós-graduação em 
Tecnologia Nuclear, avaliada com conceito 6, de excelência, pela Capes. 
 

 

Programa de pós-graduação: 600 títulos de doutorado. Mais de 1.300 de mestrado. 
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Central nuclear de Fukushima no Japão - IPEN esclareceu dúvidas técnicas sobre o acidente 
para a imprensa. Foram prestados  esclarecimentos técnicos à população por meio de contato 
telefônico, internet, palestras em escolas e universidades e outros locais públicos. 
 
Área de radiometria ambiental - em reunião entre a CNEN, ANVISA e Ministério da Agricultura, 
em abril de 2011 definiu os laboratórios de radiometria ambiental do IPEN e do IRD para 
realizar análises capazes para detectar níveis de radiação em amostras de alimentos vindos do 
Japão, após o acidente na central nuclear de Fukushima. 
 
Ciência dos materiais - colaboração entre o Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais 
(CCTM) do IPEN e o Laboratório de Altas Pressões do Departamento de Física da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) foi desenvolvida uma célula de pressão para 
medidas de difração de nêutrons. O difratômetro do Centro de Reator de Pesquisas do IPEN, 
instalado no reator IEA-R1, é único no país e permite desenvolver investigações sobre a 
estrutura de diferentes materiais. 
 
Análises na área de radiometria ambiental - em abril de 2011 definiu os laboratórios de 
radiometria ambiental do IPEN e do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD), no RJ, para 
realizar análises capazes de detectar níveis de radiação em amostras de alimentos vindos do 
Japão, após o acidente na central nuclear de Fukushima. 
 
Uso da radiação ionizante - emprega a radiação para esterilizar e  aumentar a quantidade de 
tecidos biológicos para transplantes em pacientes de uma maneira segura e eficaz. 
 
Combustível nuclear - produção rotineira de elementos combustíveis e alvos de irradiação, e 
investimentos na pesquisa e desenvolvimento de novos combustíveis nucleares. 
 
Lasers - desenvolvimento de lasers e sua aplicação em ciências da saúde e na área de meio 
ambiente. 
 
Química Ambiental - avaliação dos níveis de exposição ambiental e ocupacional a poluentes, 
compostos emergentes, metais, orgânicos, disruptores endócrinos, fármacos, hormônios e 
indicadores biogeoquímicos, contribuindo para políticas públicas e com a vigilância sanitária. 
 
Rejeitos - pesquisa e desenvolvimento em gestão de rejeitos radioativos. 
 
Células a combustível - desenvolvimento de componentes para células a combustível e alta e 
baixa temperatura, dispositivos mais eficientes e não poluidores para geração de energia. 
 
Biotecnologia - pesquisas relacionadas a proteínas recombinantes para estudos estruturais, de 
atividade biológica e terapia gênica. 
 
Radiação para conservação e restauro de bens culturais - a técnica mostrou eficaz na 
conservação de bens do patrimônio cultural, histórico e artístico nacional. 
 
Novas tendências em braquiterapia - realização de workshop internacional para o tema. O 
instituto produz fontes radioativas para braquiterapía. 
 
Tecnologias sustentáveis - encontro internacional debateu inovações na área de compósitos e 
nano compósitos poliméricos, que permite a obtenção de produtos com propriedades 
avançadas, utilizando menos material e envolvendo menor tempo de produção. Os processos 
envolvidos são ambientalmente corretos. 
 
Cooperação - IPEN e Instituto de Tecnologia da Universidade de Ontário, no Canadá, 
estabeleceram cooperação. Assinou memorando de entendimentos com a Universidade de 
Tuskegee, no Alabama, EUA, nas áreas de pesquisa, educação e transferência de tecnologia.  
 
Radiofarmácia - distribuição de radiofarmácos, elementos radioativos utilizados em medicina 
nuclear, para mais de 300 clínicas e hospitais no país. 
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4 – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade – 
Investe São Paulo 
 
Realização: De janeiro a novembro de 2011, a Investe São Paulo (ISP) realizou 150 novos 
atendimentos. Destes 87 tornaram-se Projetos de Investimento. Ao final de novembro estava 
com 124 projetos na seguinte situação. 
 
Em andamento: 83 projetos. Aguardando definição: 21 projetos. Anunciados: 20 projetos. 
 
Caso os 104 projetos (em andamento e aguardando definição) venham se consolidar resultará:  
 
Aporte: R$ 35 bilhões. Geração de emprego: 56 mil. 
 
Setores de atividade – Os setores que detém o maior número de projetos são:  
 
1ª setor Automotivo.  2º Tecnologia da Informação e Comunicação. 3º centros de Pesquisas & 
Desenvolvimento. Total: 40%. 
 
Projetos por setores estratégicos - os projetos em carteira que são provenientes de setores 
estratégicos (Economia Verde, Saúde & Ciências da Vida, Aeroespacial & Defesa, Petróleo & 
Gás, Tecnologia da Informação e Comunicação) representam 35% do volume de investimentos 
e 21% do total de empregos em carteira. 
 
País de origem - o Brasil é o país que lidera o número de projetos de investimento na carteira 
da ISP. O capital estrangeiro tem a predominância nos projetos atendidos pela Agência. 
 
Projetos Anunciados - foram contabilizados 12 novos anúncios de investimento em 2011.  A 
Agência possui uma carteira com 20 projetos anunciados para o Estado de São Paulo.   
 

Investimento previsto: R$ 10,5 bilhões. Geração de Emprego: 18.785 diretos e 77 mil indiretos. 
 
Relações Institucionais - parte fundamental das atividades de relações institucionais 
desenvolvidas pela Gerência Geral de Relações Institucionais Internacionais e Prospecção de 
Negócios (GGRII) consiste na difusão dos serviços prestados pela Investe São Paulo e na 
capacitação e treinamento dos representantes municipais para atração de investimentos. O 
foco da ação em relação aos 645 municípios paulistas são os prefeitos, secretários municipais 
e as equipes responsáveis por atração de investimentos.  
 
Escritórios de Advocacia e Empresas de Consultoria (GGRII) - no ano de 2011 desenvolveu 
ações com escritórios de advocacia e empresas de consultoria internacional, considerados pela 
Agência parceiros estratégicos na interlocução com potenciais investidores. Realizou cinco 
eventos denominados “Ações Institucionais com Parceiros Estratégicos”. A atuação da Investe 
São Paulo foi disseminada para mais de 200 advogados e consultores.  
 
Relações Internacionais - em 2011, as ações desenvolvidas de destaque foram: 
 
Fórum de Cooperação Internacional; Projeto “How To Invest in São Paulo”; WAIPA (World Association of 
Investment Promotion Agencies); Protocolo de Cooperação com a Italcam; Latin Asia Business Forum. 
 
Delegações Estrangeiras - recebeu 182 delegações estrangeiras. Representou um acréscimo 
de 86% em comparação a 2010. Os setores de interesse são os seguintes:  
 
Infraestrutura, Grandes Eventos, Energia / Energia Renovável e Máquinas e Equipamentos. 
 
Prospecção de Negócios - manteve contato com 180 empresas com o objetivo de que elas 
façam parte da carteira de clientes da ISP e sejam investidoras no estado de São Paulo. 
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A Investe levanta diferentes fontes para identificar os potenciais investidores destacando-se 
entre elas matérias publicadas em jornais e revistas com circulação no país ou no exterior 
(61%); recepção de delegações estrangeiras (12%); visitas a feiras (9%) de diferentes setores.  
 
Com relação ao setor de atuação das empresas que foram contatadas há predominância para 
os setores de  automotivo, petróleo e gás, químico e eletroeletrônico, que respondem por mais 
de 70% das empresas prospectadas. Dentre as empresas que foram contatadas há maior 
predominância para empresas cujo capital é originário dos Estados Unidos (29%) seguidas do 
Brasil (27%), da China (15%) e da Alemanha (14%). 
 
 
5 - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 
 
A missão da FAPESP é apoiar o desenvolvimento de pesquisas no Estado de São Paulo, 
financiando bolsas e projetos de pesquisa selecionados rigorosamente e liderados por 
pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior e pesquisa no Estado de São 
Paulo. Em 2011 apresentou o seguinte resultado: 
 
Propostas: cerca de 20 mil analisadas. Projetos aceitos: 12,5 mil 
 
A seleção das propostas é feita com base em pareceres emitidos por cientistas de instituições 
de pesquisa brasileiras ou estrangeiras, seguindo o critério de mérito científico. 
 
Os Recursos Destinados à Pesquisa em 2011 apresentaram o seguinte destaque:  
 
Formação de Recursos Humanos 
 
Programa de bolsas da FAPESP tem grande impacto para o desenvolvimento científico de São Paulo e 
do país. São Paulo forma 45% dos doutores do país e é responsável por 50% da produção nacional dos 
trabalhos indexados, com padrão internacional. Valor do desembolso: R$ 306,6 milhões. 
Apoio a Bolsistas em 2011 -  em novembro de 2011, a FAPESP apresentou:  

Total 2011: 12.035 bolsistas. Iniciação Científica: 3.207. Mestrado: 2.568. Doutorado: 3.815. Pós 
doutorado: 1.566.  
No Exterior: 159 bolsistas como pesquisadores visitantes.  

Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior - apoiar a realização de estágios de pesquisa de curta e média 
duração, por bolsistas da FAPESP de Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado/Doutorado Direto e Pós-
Doutorado, no exterior. O estágio de pesquisa no exterior é obrigatoriamente parte integrante de bolsa de 
pesquisa regular no país, não podendo ser solicitado independentemente. 
Auxílios à pesquisa - 4.386 Auxílios Regulares, incluindo 408 Projetos Temáticos  que permitirem 
propostas ousadas de pesquisa, com prazo de cinco anos para sua realização e garante  recursos para 
apoio à infra-estrutura institucional de pesquisa.  

Desembolso: R$ 331,6 milhões para auxílios regulares.  
 
Infra-estrutura de pesquisa - em 2011 a FAPESP destinou R$ 155,1 milhões (18,1% do seu 
desembolso) a esse programa.  
 
Programa Equipamentos Multiusuários - aquisição de 242 equipamentos científicos para uso 
compartilhado da comunidade científica de São Paulo, Brasil e América Latina. Destaca-se a aquisição 
do navio Alpha Crucis que será o maior navio oceanográfico para pesquisa acadêmica no país.  
Programa de infra-estrutura das instituições de pesquisa – R$ 27,6 milhões. 
 
Jovens pesquisadores - objetiva formação de novas lideranças científicas, consolidação no 
estado de uma comunidade científica de excelência, e atração de jovens doutores do Brasil e 
de outros países. Desde 1997 a FAPESP apoiou 1.143 Jovens Pesquisadores para se 
instalarem em São Paulo. 
 
2011: 321 projetos. Investimento: R$ 27,7 milhões. 
 

 

Pesquisa sobre mudanças climáticas globais – objetiva contribuir para o entendimento das 
causas e tendências das mudanças climáticas em curso na América Latina e, no Brasil.   
 

 

http://www.fapesp.br/bolsas/bepe
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Recursos em 2011:  R$ 21,8 milhões. Parceria: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT). 
Investimento: R$ 15 milhões. Finalidade:  aquisição de um supercomputador para o desenvolvimento de 
um modelo climático. 
 
Pesquisa em Bioenergia – em 2011 destinou R$ 11,4 milhões para o programa. Em 
andamento: 57 projetos. 
 
Inovação Tecnológica - auxílio à pesquisa tecnológica por meio do programa Pesquisa 
Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE).   
 
Recurso: R$ 11,3 milhões.  
Parceria: empresas privadas e entidades públicas. Recurso recebido: cerca de R$ 1,4 milhão. 
Acordos de cooperação: a)empresas brasileiras Embraer e ETH Bioenergia. b) norte-americanas Boeing 
e Agilent Technologies. c) britânica Glaxo SmithKline (GSK). 
 
Acordos internacionais - em 2011 foram assinados acordos: 
Cooperação - Estados Unidos: Instituto de Tecnologia de Massachusetts. – Canadá: Universidades de 
Toronto e Western Ontário, e Universidade de Ontário Instituto de Tecnologia (UOIT). Espanha: 
Universidade de Salamanca. Reino Unido: Universidades de Nottingham, Surrey e Southampton. 
Agência de Fomento – Dinamarca: Danish Council for Strategic Research (DCSR). Estados Unidos: 
National Science Foundation. – França: Agence Nationale de La Recherche (ANR) e Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. 
 
FAPESP Week em Washington – período de 24 a 26 de outubro.  Parceria: Brazil Institute of 
the Woodrow Wilson Center, National Science Foundation e Ohio State University. Reuniu 
cientistas brasileiros financiados pela FAPESP e norte-americanos para uma revisão da 
produção recente no Brasil em onze áreas do conhecimento e os desafios para os próximos 
anos. Participação: mais de 120 pessoas.  O evento fez parte das comemorações do 
cinqüentenário da FAPESP, iniciadas em 2011.    
 
 
6 - Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP 
 
Com o objetivo de  alinhar às políticas de desenvolvimento econômico do Estado, em 2011,  a 
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) foi transferida para a SDCET. 
 
Realização - Processo: 826.411  - média de 3.992 por dia. Constituições de empresa: 175.263. Baixas: 
53.421 
 
Das empresas constituídas, 86% se enquadram nos seguintes tipos:  
 
Microempresário: 131.049 casos. Empresa de Pequeno Porte: 20.675 casos. 
Arrecadação: R$ 38.683.172,00. Atendimento: 1.059. Tipo: presencial. 
 
Reestruturação da Jucesp 
 
Autarquização - a transformação para autarquia permitirá a modernização e melhora nos 
serviços prestados aos usuários. O Projeto de Lei que transforma a JUCESP em autarquia e 
adequa seu quadro funcional e o decreto que cria o novo regulamento foi elaborado. Os textos 
de ambos foram apresentados e apreciados pelo CQGP - Comitê de Qualidade da Gestão 
Pública, cujo teor foi aprovado com algumas recomendações, e estas estão sendo 
providenciadas. 
 
Novo prédio - localizado na Rua Bráulio Gomes, nº 81. Durante o ano de 2011, foi elaborado o 
projeto executivo, orçamento e a obtenção das licenças para realização da obra. Atualmente, o 
processo licitatório encontra-se em andamento, que deverá terminar no início de 2012. A 
entrega do prédio está prevista para dezembro de 2012. O novo prédio representa maior 
comodidade aos seus usuários. A redução da quantidade de atendimento presencial em função 
do serviço de virtualização dos procedimentos permitirá a racionalização do gasto público. A 
SDECT deverá compartilhar o espaço do novo prédio com a JUCESP. 

http://www.fapesp.br/6365
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Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 
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Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 
 
 
 

 
Demonstrativo de Despesas 

                                                                                                                                                                  R$ mil  

variação

2.010                          2.011                           11/10

1-Administração Direta 157.765,7 159.897,7 1,4%

Pessoal 35.289,6 35.634,8 1,0%
   funcionários ativos 22.494,1 21.406,6 -4,8%
   inativos e pensionistas 272,2 0,2 -99,9%
   obrigação patronal/insuf f inanceira 12.523,3 14.228,0 13,6%

Custeio 112.130,4 120.571,6 7,5%

Investimentos 10.345,7 3.691,3 -64,3%

Total da Despesa 157.765,7 159.897,7 1,4%
 

Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo mudou a denominação para Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude pelo 
Decreto nº 56.635 de 01/01/2011. As despesas do ano 2010 da secretaria anterior foram alocadas integralmente na 
secretaria atual.  
 
 

Número de Funcionários 

2010 2011 11/10

Secretaria 789 584 -26,0%

ativos 789 584 -26,0%

Total da Pasta 789 584 -26,0%

 
 
I – Atividades 
 

Ações: Visaram potencializar o envolvimento e a participação da população nos diversos níveis de 
prática esportiva, ações de lazer e na difusão e programas voltados a juventude.  

 

Execução Orçamentária – 2011 Todas as Fontes 

Data Atualização : 23/01/2012 Cod Órgão:41000 

Programa Ação 
Orçamento 

Atual (A) 
Empenhado (B) 

Empenhado e 
Liquidado (C) 

% 
Liquidado 

(C)/(A) 
5123 – Esporte Social 2.591.347,00 1.798.240,00 1.797.940,58 69,38
5121 – Ídolos que Marcaram 
Época e Marcam o Presente 

1,00 0,00 0,00 0,00

4106 – Fazendo a Diferença 2.591.348,00 1.798.240,00 1.797.940,58 69,38
5482 – Manutenção e Melhorias 
em Bens Imóveis 

22.737.733,00 19.261.185,07 19.261.185,07 84,71

5854 – Gestão de Infraestrutura 
e Suprimentos 

71.297.046,00 64.961.757,47 64.871.741,31 90,99

4107 – Gerenc. Adm. da Sec. 
de Esporte, Lazer e Juventude 94.034.779,00 84.222.942,54 84.132.926,38 89,47
 
5132 – Capacitação em Esporte 

746.322,00 727.834,06 727.834,06 97,5

5115 – Campanhas e Captação 
de Eventos Esportivos 

16.092.346,00 15.393.167,97 15.393.167,97 95,66
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Programa Ação 
Orçamento 

Atual (A) 
Empenhado (B) 

Empenhado e 
Liquidado (C) 

% 
Liquidado 

(C)/(A) 
5116 – Centros de Excelência 
Esportiva Estado de São Paulo 

18.878.419,00 14.781.893,19 14.017.794,15 74,25

5131 – Campeonatos Regionais 
e Estaduais de Esportes 

34.044.836,00 31.523.483,13 30.773.948,80 90,39

5117 – Esporte e Lazer para 
Pessoas Port. Deficiência 

2.895.235,00 2.861.135,00 2.861.135,00 98,82

5139 – Jogos com Identidade 
Cultural 

411.960,00 77.757,04 77.757,04 18,87

4110 – Atividade na Melhor Idade 1.698.501,00 1.639.085,14 1.618.624,88 95,30

5124 – Vida Melhor com Lazer e 
Esporte 

5.486.969,00 4.784.693,50 4.784.693,50 87,20

4109 – São Paulo: do Lazer e 
do Esporte Total 

80.254.588,00 71.789.049,03 70.254.955,40 87,54

1040 – Construção e Reforma de 
Equipamentos Esportivos 

14.117.360,00 1.620.000,00 1.620.000,00 11,48

4072 – Estimulando Melhoria da 
Prática Esportiva e Lazer 

1.010.196,00 16.484,00 16.484,00 1,63

4110 – Ampliação do Acesso a 
Prática do esporte e Lazer 

15.127.556,00 1.636.484,00 1.636.484,00 10,82

5892 – Gerenciamento de 
Recursos de TIC 

9.000,00 0,00 0,00 0,00

4407 - Fortalecimento da 
Gestão c/ Tecn. Inform. e 
Inovação 

9.000,00 0,00 0,00 0,00

5576 – Comunicação de Ações 
do Governo 

9,00 0,00 0,00 0,00

4501 - Comunicação Social 9,00 0,00 0,00 0,00

5867 – Cidadania Jovem 81.191,00 80.190,78 68.431,76 84,28
5868 – Jornadas Desenv. 
Políticas Públicas Juventude 

750.000,00 749.336,10 749.336,10 99,91

5870 – Observatório da 
Juventude Paulista 

48.845,00 7.884,00 7.884,00 16,14

4604 – São Paulo – Dinâmica 
Jovem Total 

880.036,00 837.410,88 825.651,86 93,82

Total Geral 192.897.316,00 160.284.126,45 158.647.958,22 82,24

 
 A - Gabinete do Secretário 
 

Desenvolveu ações de suporte indispensável ao desenvolvimento das atividades relativas ao esporte, 
ao lazer e a juventude no âmbito do Estado, dirigidas às camadas populares das diversas regiões.  

 
A atividade fim, relacionada ao beneficiário final, vinculada na área do Gerenciamento 
Administrativo da SELJ foram realizadas as ações a seguir: 
 
  1 - Suporte Administrativo da Secretaria – atividades de apoio administrativo para todas as 
ações. 
 

Indicadores - 2011 
Processos tramitados na Pasta 1.151 

Expedientes tramitados na Pasta 7.266 

Contratos Firmados 40 

Aditamentos 45 

Pregões Eletrônicos realizados 44 

Valor Negociado em Pregões R$ 5.461.660,26 

Percentual médio de economia em Pregões 36,25% 

Inexigibilidade 28 
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Indicadores – 2011 

Convite BEC 15 

Dispensa BEC 11 

Dispensas 7 

 
 2 - Programa de Infra-Estrutura de Esporte e Lazer 
 

O Jogo da Vez (Parceria com Secretaria Estadual da Educação): - Estimula, desenvolve e atualiza 
profissionais de Educação Física que atuam no Programa Escola da Família, através de Capacitação 
Técnica com professores e técnicos renomados.   

250 Educadores Universitários 
250 Escolas Estaduais Foram Atendidos e Capacitados 

14 Municípios Atendidos  
 

Materiais Esportivos: Programa Pintando a Liberdade III - Produção de materiais esportivos diversos 
utilizando a mão-de-obra dos internos do sistema penitenciário com o intuito de distribuí-los 
gratuitamente às Prefeituras, órgãos públicos e entidades sócio-esportivas sem fins lucrativos. 

Produção 81.663 itens: 15.529 bolas, 10.058 bonés, 54.759 camisetas e 1.248 redes esportivas 
Beneficiados: 98.371 pessoas 
Atendidas:  158 Prefeituras e 86 Entidades 
Parceria: Ministério do Esporte 
Investimento: 1.796.021.97, sendo 98% oriundos do ME-PRONASCI e 2% da SELT  

 
 

Convênios assinados para realização de obras – construção, reforma e ampliação de instalações 
esportivas, de lazer e/ou turísticas 

Prefeitura Municipal Obras Valor Estado R$ 

Águas de Lindóia 
Academia ao Ar Livre na Praça Cavalinho 
Branco-Lago 

30.000,00 

Andradina 
Implantação de Academia ao Ar Livre no Bairro 
Vila Mineira 

40.000,00 

Arandu Construção de Cancha de Malha 50.000,00 
Arapeí Reforma do Campo de Futebol Osório Ferreira 70.000,00 
Artur Nogueira Academia ao Ar Livre  30.000,00 

Boracéia 
Complementação de Rede Hidráulica do 
Ginásio de Esportes 

50.000,00 

Bragança Paulista 
Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro 
Estiva do Agudo 

100.000,00 

Cedral Construção de Pista de Skate 70.000,00 

Cosmópolis 
Implantação de Pista de Cooper e 
Equipamentos de Ginástica para a 3ª  Idade 

50.000,00 

Cunha 
Reforma do Ginásio de Esportes Haydemia 
Prado Freire 

50.000,00 

Francisco Morato Academia ao Ar Livre 30.000,00 

Inúbia Paulista 
Implantação de Academia ao Ar Livre junto ao 
Ginásio de Esportes 

30.000,00 

Itobi 
Segunda Fase de Construção do Vestiário do 
Campo de Futebol Municipal  

40.000,00 

Lavínia Construção de Mini-Campo 100.000,00 
Lucélia Academia ao Ar Livre no Bairro das Palmeiras 30.000,00 
Macedônia Instalação de uma Academia ao Ar Livre 30.000,00 
Marabá Paulista Implantação de Academia ao Ar Livre 40.000,00 
Porangaba Reforma da Quadra de Futsal 50.000,00 
Quadra Implantação de Academia ao Ar Livre 50.000,00 

Santa Rita do Passa Quatro 
Reforma, Ampliação e Adequação do Ginásio 
Celso Sintoni 

200.000,00 

São Joaquim da Barra 
Construção do Alambrado no Campo Municipal 
de Futebol 

40.000,00 

Suzano 
Implantação de Academia ao Ar Livre no Distrito 
de Palmeiras 

40.000,00 
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Prefeitura Municipal Obras Valor Estado R$ 

Tuiuti 
Construção de Campo de Bocha e Malha e 
Campo de Futebol Society 

200.000,00 

Vargem Grande Paulista 
Construção de praça de Esportes, Recreação e 
Lazer no Jardim São Marcos 

70.000,00 

Vargem Grande do Sul 
Construção de Pista de Skate: Barragem 
Eduíno Sbardellini 

70.000,00 

Vera Cruz Reforma da Quadra de Bocha Oswaldo Geib 60.000,00 
Total 1.620.000,00  

 
3 - Programa Esporte Social 
 

Objetivo: implantar e manter núcleos com práticas esportivas, de lazer e transversais para promoção 
da inclusão social às crianças, jovens, pessoas portadoras de necessidades especiais e idosas. 
Convênios assinados: 

Conveniados – Prefeitura Municipal R$ Nº Beneficiado 
Alvinlândia 45.000,00 100 
Barra do Chapéu 45.000,00 100 
Barra do Turvo 45.000,00 100 
Bento de Abreu 45.000,00 100 
Bom Sucesso do Itararé 45.000,00 100 
Capão Bonito 45.000,00 100 
Coronel Macedo 45.000,00 100 
Elisiário 45.000,00 100 
Gabriel Monteiro  45.000,00 100 
Guaraçaí 45.000,00 100 
Guarani D'Oeste 45.000,00 100 
Iguape 45.000,00 100 
Magda  45.000,00 100 
Monte Castelo 45.000,00 100 
Natividade da Serra 45.000,00 100 
Nova Luzitânia 45.000,00 100 
Pompéia 45.000,00 100 
Presidente Bernardes 45.000,00 100 
Presidente Prudente        135.000,00 300 
Presidente Venceslau 45.000,00 100 
Queluz 45.000,00 100 
Salmourão 45.000,00 100 
Santa Rita D'oeste 45.000,00 100 
Santa Rita do Passa Quatro 45.000,00 100 
São Bento do Sapucaí 40.000,00 100 
Silveiras 45.000,00 100 
Sud Mennucci 45.000,00 100 
Tabapuã 45.000,00 100 
Valentim Gentil 45.000,00 100 

Total 1.390.000,00 3.100  
 

Conveniados – Entidade R$ 
Nº 

Beneficiado 
Associação Afro Brasileira da Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
(Santa Isabel) 

40.000,00 100 

Associação Bola Cheia (Ituverava) 45.000,00 100 
Associação Comunitária em Prol das Crianças e adolescentes  
Águia de Ibirarema (Ibirarema) 

45.000,00 100 

Associação Estrela Azul (Mauá) 90.000,00 200 
Clube Recreativo e Esportivo Progresso Colonial de Itú (Itú) 45.000,00 100 
Esporte Clube Vila Real (São Paulo) 45.000,00 100 
Ouro Verde Futebol Clube (Mauá) 52.440,00 100 
Serviço Promocional Nossa Senhora Aparecida (Ferraz de 
Vasconcelos) 

45.000,00 100 

Total 407.440,00 900 
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B – Coordenadoria de Esporte e Lazer 
 
1- Divisão de Esportes - eventos constantes do calendário oficial da Secretaria: 
 
28º Jogos Abertos da Juventude do Estado de São Paulo: Direcionado a representações municipais do 
interior do Estado de São Paulo, desenvolvidos em uma única categoria, a juvenil, para jovens com 
idade máxima de 18 anos. Finalidade:  desenvolver o intercâmbio social e esportivo, difundir a prática 
das várias modalidades esportivas e dar oportunidade aos jovens valores. Objetivo:   melhoria física, 
técnica e tática do desporto dentro de uma comunidade ou região, fazendo surgir novos valores no 
panorama desportivo estadual. 

Município Sede Numero de Município/Equipes Numero de Participantes 

Osvaldo Cruz 415 37.100  

 
55º Jogos Regionais do Estado de São Paulo: Objetivo:  favorecer o desenvolvimento da prática 
esportiva nos municípios do Estado de São Paulo, através da competição e buscar os melhores atletas 
ou equipes, visando a participação nos Jogos Abertos do Interior. Direcionados às representações 
municipais do Interior do Estado, são disputadas 22 (vinte e duas) modalidades oficiais, a saber: 
Atletismo, Atletismo PPD, Basquetebol, Biribol, Bocha, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Futebol de 
Salão, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Malha, Natação. 

Fase Região Esportiva Município Sede 
Municípios 

Participantes 
Atletas 

Participantes 
1ª 1ª Região Santo André  30 6.338 
2ª 2ª Região Pindamonhangaba  45 8.603 
1ª 3ª Região Barra Bonita  49 7.305 
2ª 4ª Região Mogi- Guaçu 51 8.923 
1ª 5ª Região Taquaritinga 60 7.079 
2ª 6ª Região Jales  68 5.890 
1ª 7ª Região Presidente Prudente 77 7.353 
2ª 8ª Região Itapetininga  62 6.681 

Total  442 58.172  
 

75º Jogos Abertos do Interior do Estado de São Paulo: Objetivo:  favorecer o desenvolvimento da 
prática esportiva nos Municípios do Estado de São Paulo, classificados através dos Jogos Regionais, e, 
contribuir para o aprimoramento técnico de 30 modalidades, nas categorias sub 21, primeira (1) divisão, 
segunda (2) divisão, divisão especial e extra, masculino e feminino, a saber, Atletismo, Basquetebol, 
Biribol, Bocha, Boxe, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, 
Handebol, Judô, Karatê, Kickboxing, Luta Olímpica, Malha, Natação, Taekwondo, Tênis, Tênis de 
Mesa, Vôlei, Vôlei de Praia, Xadrez. A maioria destas modalidades é disputada nos naipes femininos e 
masculinos. 

Município Sede Numero de Municípios Numero de Participantes 
Mogi das Cruzes 229 13.580  

 
20º Jogos Abertos Brasileiros: Equipes de alto rendimento campeãs dos Jogos Abertos do Interior/2010 
representaram São Paulo em competições, juntamente com os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo e 
Goiás, nas seguintes modalidades esportivas: Atletismo, Basquetebol, Futsal, Handebol, Judô, 
Natação, Voleibol e Vôlei de Praia, ambos os sexos. Participação através de convenio com PM de São 
Caetano. 

 
Olimpíadas Escolares do Estado de São Paulo: Estimula a prática do esporte contextualizado como 
instrumento da educação, promovendo a melhoria da qualidade de vida, a auto-estima, a integração, o 
intercâmbio e a confraternização dos estudantes da rede pública de São Paulo, despertando o 
potencial de milhares de alunos participantes. Realizado em conjunto com a Secretaria de Educação e 
Secretaria da Pessoa com Deficiência, é destinada às representações das Unidades Escolares da 
Rede Estadual de Ensino Fundamental e Médio, incluindo-se as Escolas Técnicas Estaduais (E.T.E.). 
Oportuniza a possibilidade de Unidades Escolares, representarem o Estado de São Paulo nos Jogos 
Escolares Brasileiros. São disputadas 07 modalidades esportivas: Atletismo, Basquetebol, Futsal, 
Handebol, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez, para ambos os sexos, na faixa etária de 13 a 14 (Mirim) e 
15 a 17 anos (Infantil). Alunos das Unidades Escolares com deficiência poderão participar nas 
modalidades de Atletismo e Tênis de Mesa. 
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Categorias Nº de Municípios Nº de U. Escolares Nº de Participantes 
Botucatu  17.298 278.675  

Jogos Escolares de Esportes do Estado de São Paulo: destinados às representações das Unidades 
Escolares das Redes Municipal e Particular de Ensino Fundamental e Médio do Estado de São Paulo, 
na modalidade e sexo em que se inscreverem. Objetivo:  promover, pela prática desportiva, a 
integração e o intercâmbio dos participantes das Unidades Escolares ampliando as oportunidades de 
socialização e aquisição de hábitos saudáveis, favorecendo o surgimento de novos talentos 
representativos do esporte. 

 
Olimpíadas Escolares Brasileira: competição mais importante do calendário esportivo escolar do país. 
Objetivo: 

Fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos; 
Possibilitar a identificação de talentos desportivos nas Instituições de Ensino; 
Desenvolver o intercâmbio sócio-cultural e desportivo entre os participantes; 
Contribuir para o desenvolvimento integral do aluno-atleta como ser social, autônomo, democrático e 
participante, estimulando o pleno exercício da cidadania através do esporte; 
Garantir o conhecimento do esporte de modo a oferecer mais oportunidade de acesso à prática do 
esporte escolar aos alunos-atletas. As modalidades Individuais: Atletismo, Ciclismo, Judô, Natação, 
Taekwondo, Tênis de Mesa e Xadrez nos gêneros feminino e masculino e Ginástica Rítmica 
somente no gênero feminino. Modalidades Coletivas: Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol nos 
gêneros feminino e masculino.  

 
A Delegação de São Paulo foi campeã geral das duas categorias com o seguinte número de medalhas: 

Município Sede Categorias Participantes Medalhas 
 Ouro Prata Bronze 

João Pessoa – PB 12 a 14 anos 200 37 12 21 
Curitiba - PR 15 a 17 anos 200 27 18 20 

Total 400 64 30 41  

 
I Copa de Basquetebol do Estado de São Paulo: Estimula a prática desportiva, convívio social, fomenta 
a prática do esporte entre atleta e divulga o Governo na realização de eventos esportivos  no âmbito do 
Estado de São Paulo. Resgata o prestígio alcançado pela modalidade nas novas gerações, visa a 
descoberta de novos talentos, na faixa etária entre 14 a 16 anos. 

Município Sede Número de Município Número de Participantes 
Bauru 69 1.380  

  
IV Copa de Ginástica Rítmica do Estado de São Paulo: Participação de ginastas. Atletas na faixa etária 
acima de 10 anos. A modalidade esportiva vem alcançando sucesso nos Jogos Olímpicos, com 
excelente desempenho da equipe brasileira nos Jogos Pan-americanos. 

Número de Municípios Número de Participantes 
31 910  

 
 
40º Campeonato Estadual de Futebol do Estado de São Paulo: O Campeonato Estadual de Futebol 
está vinculado ao rendimento educacional. Os atletas inscritos devem apresentar declaração escolar 
com as notas ou conceitos obtidos no(s) bimestre(s) determinado(s). O atleta precisa ter boas notas ou 
conceitos para poder participar da competição, promovendo o intercâmbio social e esportivo, 
contribuindo com o aprimoramento técnico da modalidade, favorecendo a descoberta de novos 
talentos. 
 

Município Sede Número de Equipes Número de Participantes 
Cerquilho – Tatuí - Penápolis 1.564 39.100  

 
JORI – Jogos Regionais do Idoso: organizado e realizado pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer 
e Juventude, Fundo Social de Solidariedade, SEDS – Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria 
da Educação e Secretaria da Saúde. Objetivo: - valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de 
promoção de saúde e bem estar, resgate da auto-estima e melhor convívio social de pessoas idosas. 
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Fase 
Região 

Esportiva 
Município Sede 

Municípios 
Participantes 

Atletas 
Participantes 

Regional 1ª Região 
Santana do 
Parnaíba 

24 1.147 

Regional 2ª Região Guaratinguetá 39 1.414 
Regional 3ª Região Jaú 34 1.201 
Regional 4ª Região Araras 42 1.608 
Regional 5ª Região Porto Ferreira 56 1.728 
Regional 6ª Região Votuporanga 72 2.220 
Regional 7ª Região Ourinhos 46 1.094 
Regional 8ª Região Itapetininga 34 1.126 
Regional Capital São Paulo 01 895 

Final Final Estadual 
São José dos 

Campos 
217 3.600 

Total 565 16.033  

 
 
2- Divisão de Lazer: eventos constantes do calendário oficial da Secretaria realizados em 
parcerias  
 
Foram realizadas 5 etapas do Projeto Virada Esportiva, Campeonatos de Truco, Xadrez, Damas, Curso 
diversos de Arbitragem, Recreação, Festivais de Pipas,etc. 

 
3- Programa do Centro de Excelência Esportiva do Estado de São Paulo 
 
Seleciona jovens com talento esportivo de 14 a 18 anos e proporciona, nas dependências do Conjunto 
Desportivo “Constâncio Vaz Guimarães” e em outras localidades atendimento integral que possibilite as 
condições necessárias para treinamento de esporte de alto rendimento, com vistas a participação em 
eventos estaduais, nacionais e internacionais. Atende  atletas residentes e  não residentes. Parcerias: 
 

Atletismo Residentes Não Residentes 
São Paulo (Ibirapuera) 60 100 
Piracicaba 27 8 
Presidente Prudente 27 8 
Sertãozinho 27 8 
São José Rio Preto 27 8 
Campinas 27 8 
Cubatão 0 15 
Praia Grande 0 15 
São José dos Campos 0 15 
Itapetininga 0 15 

Total 395 
Judô Residentes Não Residentes 

São Paulo (Ibirapuera) 50 100 
Bastos 15 15 
Santos 15 20 

Total 215 
Ciclismo Residentes Não Residentes 

Americana 15 105 
Total 120 
Vôlei Residentes Não Residentes 

São Caetano do Sul 0 40 
Total 40 

Total  Geral 770 
 
 
Projeto Jovens Atletas - Desenvolve treinamento em modalidades coletivas: 490 atletas, não residentes, 
em Futebol, Basquetebol, Voleibol, Tênis. 
 
4- Convênios - Apoio às Prefeituras e Entidades Esportivas 
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Para realização de Projetos e Eventos de Natureza Esportiva e ao atendimento as emendas 
parlamentares dessa natureza. 

 
Interessado Objeto Valor R$ 

Federação Paulista de Ciclismo 5ª Volta Ciclista do Futuro 2011   190.000,00
Associação de Jiu-Jitsu Pro 
Esportivo 

I Grand Prix de Jiu-Jitsu         87.500,00

Federação de Kickboxing do 
Estado de São Paulo 

Campeonato Paulista de Estreantes e Copa SP 
de Tatame 

        93.000,00

Confederação Brasileira de 
Karatê Interestilos 

18º Campeonato Paulista de Karatê Interestilos 
– Individual- 1ª Fase 

        98.700,00

Confederação Brasileira de Artes 
Marciais Chinesa 

Campeonato Copa Super Fight de Kung Fu 
2011 

        94.750,00

Federação de Kickboxing do 
Estado de São Paulo 

20º Campeonato Paulista de Kickboxing - 
modalidade de Ringue 

      125.000,00

Liga Paulista de Futebol Feminino III Copa de Futebol Mulher       310.000,00

Federação Paulista de Karatê 
XX Campeonato Paulista de Karatê Boys Fase 
Final 

      150.000,00

Liga Nacional de Taekwondo  Projeto Taekwondo Lutando por você       114.790,00
Federação Paulista de Esportes e 
Fitness 

Arena Pro Wheeling       270.000,00

Associação Brasileira de 
Patinação no Gelo 

Copa de Patinação Artística no Gelo         53.000,00

Confederação Brasileira de 
Kickboxing 

Copa do Mundo de Kickboxing - Etapa 2011, 
Etapa Brasil 

      199.000,00

Federação dos Desportos 
Escolares do Estado SP 

41º Campeonato Estadual de Futebol de 
Capital 

      444.072,50

Liga Rio Pardense de Futebol 
Campeonatos Regionais de Futebol Masculino- 
2011 

        70.420,00

Federação Paulista de Atletismo 
1º Semestre  2011 do Calendário Paulista de 
atletismo 

      760.000,00

Federação Paulista de Atletismo Grande Prêmio Internacional SP de Atletismo 1.100.000,00
Clube dos Paraplégicos de São 
Paulo 

VII Troféu Sérgio Del Grande       178.215,00

Federação Paulista de Skate 
Circuito Paulista de Skate Street 2011 na 
Cidade de Mauá 

        86.000,00

Federação Paulista de Futebol de 
Mesa 

I Open de Futebol de Mesa Individual de 2011 
– Modalidade 12 Toques 

        31.374,00

ARDEM- Associação Regional de 
Desportos para deficientes 
Intelectuais do Estado de SP 

Calendário Esportivo de 2011      916.000,00

Federação Paulista de Futebol 
1º Campeonato Estadual de Futebol Amador 
de Seleções de Ligas Municipais - 2011 

  2.530.000,00

Confederação Brasileira de 
Esportes Radicais 

Campeonato Open de In Line      280.000,00

Confederação Brasileira de 
Kickboxing 

Circuito Nacional de Kickboxing - Etapa Avaré         92.000,00

Projeto Vida Nova São Paulo Torneio de Futsal      100.000,00
Confederação Brasileira de 
Esportes Radicais 

Jump Festival de Moto Estilo Livre       291.000,00

Federação Paulista de Atletismo 
I Campeonato Estadual Escolar Olímpico 
Rumo a 2016 - Atletismo 

  3.522.300,00

União das Federações Esportivas 
do Estado de São Paulo 

Virada Esportiva do Interior - Fase VII      834.960,00

Associação Dr Mauro Pinheiro de 
Oliveira 

Desafio do Hipopótamo     59.999,87

Liga Nacional de Esportes de 
Rendimento e Inclusivos 

I Campeonato Estadual Escolar Olímpico 
Rumo a 2016 - Badmington, Ginástica Rítmica, 
Taekwondo e Judô 

 4.403.000,00

Federação Paulista de Ciclismo 
I Campeonato Estadual Escolar Olímpico 
Rumo a 2016 - Ciclismo 

 2.072.060,00
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Interessado Objeto Valor R$ 
ABDEM – Ass. Bras. Desportos p/ 
Deficientes Intelectuais 

Meeting de Natação     120.000,00

Federação Brasileira de 
Musculação - Nabba Brasil 

28° Nabba WorldChampionship       285.000,00

Federação Aquática Paulista 
I Campeonato Estadual Escolar Olímpico 
Rumo a 2016 - Natação 

  2.534.390,00

Associação de Jiu-Jitsu Pro 
Esportivo 

6º First Class Fight   90.000,00

Confederação Brasileira de 
Karatê Interestilos 

3º Campeonato Pan Americano de Karatê  345.000,00

ABRAESPORTE - Academia 
Brasileira de Marketing Esportivo 

Congresso Estadual de Lei de Incentivo, 
Gestão e Marketing 

 681.322,00

Federação Paulista de Skate 
Circuito Paulista de Skate Street 2011 na 
Cidade de Sorocaba 

        85.000,00

Federação Paulista de Kung Fu 
Wushu Kuoshu Tradicional 

9° Campeonato Copa Brasil de Kung Fu         83.000,00

Liga Rio Pardense de Futebol de 
Salão 

5° Campeonato Regional de Escolinhas de 
Futsal 

      50.000,00

Associação Vale Verde II Copa Verão de Futebol        80.000,00
Confederação Brasileira de 
Kickboxing 

Projeto Kickboxing Brasil Fase III      443.222,00

Associação de Esportes de 
Aventura do Estado de São Paulo 

Projeto Adrena        95.000,00

Federação Paulista de Esportes e 
Fitness 

 
Campeonato de Bike Dirty       395.000,00

Liga Nacional de Taekwondo  
Projeto União de Taekwondo do Conjunto Baby 
Barioni 

     285.956,20

Liga Nacional de Taekwondo  
Projeto União de Taekwondo da Vila Olímpica 
Mario Covas 

     285.956,20

Federação de Kickboxing do 
Estado de São Paulo 

20º Campeonato Paulista de Kickboxing Adulto 
e Sub 17- Modalidade Tatame 

       43.000,00

Federação de Boxe do Estado de 
São Paulo 

Copa Metropolitana de Boxe Olímpico 
Masculino 

    98.600,00

ABDEM - Associação Brasileira 
de Desportos para Deficientes 
Intelectuais 

Campeonato de Futsal das Américas       350.000,00

Federação Paulista de Atletismo XXX Troféu Brasil de Atletismo      750.000,00
Confederação Brasileira de 
Esportes Radicais 

Campeonato Amador de Skate Street      420.000,00

ARDEM- Associação Regional de 
Desportos para deficientes 
Intelectuais do Estado de SP 

Campeonato Brasileiro de Basquetebol      179.160,00

Associação Terra de Ciclismo 
Desafio Noroeste de Ciclismo e Mountain Bike 
- 2011 

       85.000,00

Instituto Eder Jofre Projeto Revelação Esportiva - Fase III       765.000,00

Confederação Bras de Kickboxing Wako Pro World Grand Prix - Brasil - WGP I      113.000,00

Federação Brasileira de Atletismo Calendário de Eventos 2011 - 2° semestre       550.000,00
Organização Nacional das 
Entidades do Desporto 

Copa Paulistana de Futebol - 2011      259.066,00

Federação Paulista de Lutas e 
Artes Marciais 

VII Desafio Profissional de Muay Thai       240.800,00

Federação Paulista de Esportes e 
Fitness 

Estação Radical       365.000,00

Associação Centro Assistencial e 
Ambiental Canto das Águas 

1ª Copa dos Amigos Canto das Águas         50.000,00

Confederação Brasileira de 
Esportes Radicais 

Circuito Ciber in Line       395.000,00

Federação Paulista de Futebol de 
Mesa 

1° Campeonato Brasileiro de Futebol de Mesa 
Equipes Master - Modalidade 12 toques 

       56.700,00

Confederação Brasileira de 
Esporte Radicias 

Pró Rad Jump     800.000,00
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Interessado Objeto Valor R$ 
ARDEM- Associação Regional de 
Desportos para deficientes 
Intelectuais do Estado de SP 

Copa Brasil de Atletismo      190.000,00

ARDEM- Associação Regional de 
Desportos para deficientes 
Intelectuais do Estado de SP 

Campeonato Brasileiro de Futebol      195.000,00

Confederação Brasileira de 
Karatê Interestilos 

18º Campeonato Paulista de Karatê Interestilos 
– Individual e Equipes - Fase Final 

     150.000,00

ARDEM- Associação Regional de 
Desportos para deficientes 
Intelectuais do Estado de SP 

Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa        98.000,00

Confederação Brasileira de 
Karatê Interestilos 

Projeto Lutar e Vencer      352.000,00

Associação Esportiva 
Mocoquense 

43º Troféu Chico Piscina, 24º Campeonato 
Bras. Interfederativo Infanto Juvenil de Natação 
e 17º Troféu Internacional Chico Piscina 

       50.000,00

Federação Paulista de Hipismo 
30º Torneio Hípico das Policias Militares do 
Brasil 

     87.000,00

Instituto Memorial do Salto Triplo 
Circuito de Corridas de Rua- Provas 
Comemorativas do Estado de São Paulo 

   230.000,00

Federação Paulista de Ciclismo 
8º Tour do Brasill - Vola Ciclística Internacional 
de São Paulo- 2011 

      300.000,00

Federação Paulista de Atletismo São Silvestrinha      155.000,00

Federação Paulista de Triatlo II Inter- Estadual de Triatlo Distância Olímpica      248.637,00
Confederação Brasileira de 
Kickboxing 

WGP II      113.000,00

Instituto de Integração Social 
Futuro Brilhante 

4º Campeonato de Categorias de Base       171.420,00

Confederação Brasileira de Luta 
de Braço e Halterofilismo 

11º Copa Brasil de Luta de Braço para Juniores        20.851,00

Confederação Brasileira de Tênis ATP Challenger Finals       746.994,97

Federação Paulista de Jiu-Jitsu Campeonato Paulista de Jiu Jitsu 2011        87.500,00

Federação Paulista de Judô Campeonato Paulista por Faixa     102.400,00
Federação Paulista de Esportes e 
Fitness 

Projeto Ativação       270.000,00

Federação Paulista de Xadrez Festival 70 Anos Federação Paulista de Xadrez         70.000,00
ARDEM- Associação Regional de 
Desportos para deficientes 
Intelectuais do Estado de SP 

Campeonato Brasileiro de Natação     176.000,00

Federação Paulista de Esportes & 
Fitness 

GYMX         98.000,00

Federação Paulista de Judô Exame Paulista de Graduação    164.150,00
Confederação Brasileira de 
Handebol 

XX Campeonato Mundial de Handebol 
Feminino 

1.000.000,00

ARDEM- Associação Regional de 
Desportos para deficientes 
Intelectuais do Estado de SP 

Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística e 
Rítmica 

145.000,00

Federação Paulista de Atletismo 45ª Prova Pedestre Sargento Gonzaguinha    199.000,00

Fed. Brasileira de Fute- Tênis 8ª Copa da Juventude de Fute- Tênis      27.100,00
Federação Paulista de Esportes & 
Fitness 

Projeto Ativação - Etapa 2       290.000,00

Fed. Paulista de Paraquedismo Campeonato Paulista Pára-Quedismo        40.000,00
Confederação Brasileira de Artes 
Marciais Chinesa 

Campeonato Brasileiro de Kung Fu       98.000,00

ABDEM - Associação Brasileira 
de Desportos para Deficientes 
Intelectuais 

Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão    192.000,00

Associação Estudantil do Alto 
Tietê- ASSEAT 

II Gincana Esportiva Estudantil     20.000,00
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Interessado Objeto Valor R$ 

Federação Paulista de Skate 
Circuito Paulista de Skatebands 2011 ( Etapa 
Santos) 

    72.058,00

Esporte Leão Clube 70 
I Copa de Futebol de Campo Máster da Vila 
Sabrina, Pq. Edu Chaves e Jardim Brasil 

    50.500,00

Confederação Brasileira de Luta 
de Braço e Halterofilismo 

1º Campeonato de Luta de Braço Estilo 
Cruzado 

    23.740,00

Confederação Brasileira de 
Karatê Interestilos 

Copa São Paulo de Karatê Interestilos   150.000,00

Instituto Mais Esporte Projeto Horto, Esporte e Ação - Fase III  371.750,00
ONED - Organização Nacional de 
Entidades do Desporto 

Seminário de Capacitação em Indaiatuba 65.000,00

Ass.  Paradesportiva JR Ferraz Campeonato Integrativo Down de Natação  121.760,00

Instituto Eder Jofre Copa dos Campeões de Boxe 2011  187.750,00

Liga Rio Pardense de Futsal Jogos da Amizade de São José do Rio Pardo  30.000,00

Federação Paulista de Atletismo Seletiva Mundial Indoor 320.000,00

Ass. de Jiu-Jitsu Pro Esportivo Pré-Panamericano de Jiu Jitsu 2012 156.150,00

Federação Paulista de Atletismo 87ª Corrida Internacional de São Silvestre 450.000,00
Prefeitura Municipal de 
Divinolandia 

13º Jogos Regionais da Amizade de 
Divinolandia 

  43.170,00

Prefeitura Municipal da Estância 
Hidromineral de Ibirá 

49ª Jornada Esportiva de Ibirá   50.000,00

Prefeitura Mun. de Mira Estrela X Copa Caminho para o Sucesso   56.010,40
Prefeitura Municipal de 
Salmourão 

Etapa Final do Campeonato Paulista de 
Canoagem - 2011 - Modalidade Slalom 

        60.000,00

Prefeitura Mun. de Nova Castilho 5ª Copa Lidesfrim de Futebol Amador         50.000,00
Liga de Desportos de Rendimento 
de Base e Capital do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte 

Projeto Jovens Atletas 3ª Fase    1.450.000,00

Liga de Desportos de Rendimento 
de Base e Capital do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte 

Centro de Excelência esportiva- São Paulo e 
Bastos 

   1.150.000,00

Federação Paulista de Ciclismo 
Centro de Excelência do Esporte de Ciclismo e 
BMX do Estado de São Paulo 

   1.600.000,00

Federação Paulista de Atletismo 
Projeto Centro de Excelência Esportiva - 
Atletismo - Núcleo São Paulo Fase III 

 2.100.000,00

Federação Paulista de Atletismo 
Centro de Excelência Esportiva – Núcleo 
Interior - Fase II 

 1.550.000,00

Federação Paulista de Atletismo 
Projeto Centro de Excelência Esportiva - 
Atletismo Praia Grande, Cubatão, São José 
dos Campos e Itapetininga - Fase II. 

 1.200.000,00

 
 

5- Lei Paulista de Incentivo ao Esporte – LPIE 
 

Proponente Título do Projeto 
Valor 

Aprovado R$ 
Área de Atuação 

Instituto Cresce Brasil – ICB 
ICB – Formando Olímpico – Tênis 
não Profissional 

593.243,28 Rendimento 

Associação Nacional de 
Desenvolvimento, Esporte e 
Educação 

Geração Voleibol  371.969,60 Rendimento 

Ass. Riopretense de Futsal 
de São José do Rio Preto  

Projeto Rio Preto de Futsal  115.582,75 
Formação 
Desportiva 

Implantação de sistema de 
captação e drenagem de águas 
pluviais da EEF 

 215.562,28 Infraestrutura Escola de Educação Física 
da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo Construção de Arena multiuso 

coberta 
 679.761,39 Infraestrutura 

Associação de Judô 
Ichikawa 

Judô resgatando a cidadania 635.664,20 Sócio Desportivo 
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Proponente Título do Projeto 
Valor 

Aprovado R$ 
Área de Atuação 

Centro de Formação de 
Atletas de Basquetebol 
Vânia e Vanira 

Cesta do amanhã  311.395,56 Educacional 

América Esporte Clube 
A Hora e a Vez do Basketball de S. 
José do Rio Preto – uma 
oportunidade para evoluir 

 460.331,44 Rendimento 

Pico do Gavião Esportes e 
Aventura 

GP Pico do Gavião de Mountain 
Bike 

 304.013,44 Rendimento 

Instituto Aurélio Miguel Projeto Judô do Futuro  966.458,85 Educacional 
Org. Kyokushin Oyama Vitoria Tênis  996.444,00 Rendimento 

Vita Care Ciência no Esporte  868.330,56 
Gestão e Des. 

Desportivo 
Associação Terra de 
Ciclismo – ATC 

Terra de Ciclismo – Ribeirão Preto  771.479,00 Rendimento 

Ass. de Surf de S. Sebastião Camp. Paulista de Surf Estudantil  429.033,19 Rendimento 

Associação Kyokushin 
Oyama Penha - AKKOP 

Acelera Brasil - Programa de 
Viabilização, Capacitação e 
Desenvolvimento de Campeões 

 942.774,40 
Formação 
Desportiva 

Associação Beiju - Bem 
estar da Infância e 
Juventude 

Futsal da Associação Beiju  335.855,00 Rendimento 

Liga de Futebol de Salão de 
São Bernardo do Campo  

Vitória! Futsal de São Bernardo  260.032,50 Rendimento 

Confederação Brasileira de 
Ginástica Estética de Grupo 

Ginástica Estética de Grupo - o 
Novo Movimento 

 323.348,14 Rendimento 

Confederação Brasileira de 
Beisebol e Softbol 

Brasil Mundial Softbol África do Sul 
2011 

 315.164,53 Rendimento 

Associação Sócio Esportiva 
Ace para a Vida 

Ace para a vida - Cidadania 
Gerando Dignidade 

 245.070,98 Sócio Desportivo 

ICB - Intituto Cresce Brasil Rally - o Esporte da Emoção  310.590,00 Rendimento 
Liga Nacional de Esportes 
de Aventura 

1º Desafio de Stand Up Paddle  934.450,00 Rendimento 

Federação Paulista de Lutas 
e Artes Marciais 

Projeto Luta de Praia  674.279,98 Rendimento 

Instituto Você Quer Você 
Pode 

Desafio Aéreo de Surf 1.027.000,00 Rendimento 

Prefeitura do Município de 
Votuporanga 

Escolinhas Desportivas de Base 
"Crescendo pelo Bem" 

 1.006.134,20 Sócio Desportivo 

Confederação Brasileira de 
Hóquei e Patinação - CBHP 

III Copa América Feminina de 
Hóquei sobre Patins - 2011 

 386.911,54 Rendimento 

Associação Sabiá Esporte & Cia  667.870,00 Participativa 
Instituto Brilho Brasileiro Vôlei para Brilhar  328.415,39 Educacional 
Associação Nacional de 
Desenvolvimento Esporte e 
Educação - ANDEE 

Movimente-se. Exercite-se. Faça 
um Verão Diferente. 

 667.870,00 Participativa 

Centro de Convivência 
LACULTESP 

302.715,41 Sócio Desportivo 

Centro de Convivência 
LACULTESP – Núcleo Juliana 

 253.292,38 Sócio Desportivo 
LACULTESP - Lazer, 
Cultura e Esporte, 
Qualidade de Vida Centro de Convivência 

LACULTESP – Núcleo Alexandre 
Balbo 

 253.292,38 Sócio Desportivo 

Associação Esportiva de 
Vela Oceânica 

Rumo às Olimpíadas - Londres 
2.012 

 397.788,24 Rendimento 

Confederação Brasileira de 
Esportes Radicais 

Mountainboard Pro  994.310,00 Rendimento 

Ass. de Esportes de Ação Dirt Hills Festival  1.057.750,00 Rendimento 
Federação Paulista de 
Esportes e Fitness 

Gym X  1.040.360,00 Rendimento 

Liga Paulista de Futebol 
Sete Society 

Campeonato Paulista de Futebol 
Sete Society, Categoria Adulto 

 329.177,64 Rendimento 
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Proponente Título do Projeto 
Valor 

Aprovado R$ 
Área de Atuação 

Confederação Brasileira de 
Ginástica Estética de Grupo 

Ginástica Estética de Grupo - 
Esporte e Educação 

 280.588,00 Educacional 

Fundesport - Araraquara Projeto Escolinhas de Esportes  837.157,15 Sócio Desportivo 
Organização Desportiva 
Cultural Olho no Futuro 

Etapa Mundial de Vôlei de Praia  1.040.000,00 Rendimento 

Associação Desportiva José 
Bonifácio 

I Encontro Niemeyer de Skate  1.023.000,00 Rendimento 

Instituto de Integração 
Social Futuro Brilhante 

I Desafio Waterman  1.040.000,00 Participativa 

Associação Brasileira de 
Tchoukball 

Seleção Brasileira de Tchoukball 
no WTC 2011 

 257.922,19 Rendimento 

IPA - Instituto Paulo André 
Supercopa São Paulo de Futebol 
Júnior 2011 

 889.490,52 Rendimento 

Liga Sorocabana de Boxe e 
Artes Marciais 

Uma Luz para o Futuro  439.467,51 Educacional 

Associação Esporte, 
Qualidade de Vida e 
Inclusão Social 

Hands Solidárias  388.338,50 Educacional 

Fed. Paulista de Skate Projeto Social Skate  792.551,78 Sócio Desportivo 
Associação Sabiá Projeto Skatescola - Show de Bola!  367.549,00 Sócio Desportivo 
Instituto Illuminatus Verão na Praia  1.053.040,00 Participativa 
Liga Paulista de Futebol 
Sete Society 

Campeonato Categorias de Base 
de Futebol Sete Society 

 350.347,88 Rendimento 

Campeonato Paulista de Boxe 
Olímpico Masculino e Campeonato 
Paulista de Boxe Olímpico 
Feminino - FEBESP 

 275.359,77 Rendimento 

FEBESP - Federação de 
Boxe do Estado de São 
Paulo 

Campeonato Paulista de Boxe 
Olímpico Masculino/Feminino 
Cadete e Campeonato Cinturão de 
Ouro de Boxe Olímpico Feminino - 
FEBESP 

 306.260,43 Rendimento 

Prefeitura Municipal de 
Monte Alto - SP 

Infra-Estrutura Esportiva  1.059.971,48 Infraestrutura 

Associação Limeirense de 
Basquete – ALB 

Bola na Cesta – Limeira  978.447,70 Rendimento 

Clube dos Paraplégicos de 
São Paulo 

Campeões da Natação, do 
Atletismo e do Halterofilismo 

 869.333,34 Rendimento 

Instituto Patricia Medrado 
Escola Social de Tênis de Campos 
do Jordão 

 428.578,12 Educacional 

Corpore Brasil Corrida Corpore de Natal  325.142,89 Participativa 
Centro de Form. Esportivo 
Craque do Amanhã 

Craque do Amanhã  283.304,38 Educacional 

Associação para Integração 
Esportiva do Deficiente 
Físico (CIEDEF) 

Atletas Rumo à Paraolimpíada de 
2016 

 792.993,27 Rendimento 

Associação Fundo de 
Incentivo à 
Psicofarmacologia (AFIP) 

Projeto Capa – Cavalo Atleta de 
Performance Avançada 

 998.500,00 
Gestão e 

Desenvolvimento 
Desportivo 

Ginástica Artística e Ginástica 
Rítmica 

 677.712,62 Educacional Prefeitura de Santos - 
Secretaria de Esportes 

Academia da Terceira Idade  185.220,00 Sócio Desportivo 
Centro de Formação de 
Atletas de Basquetebol 
Vânia e Vanira 

Arremesso do Futuro  548.889,92 Educacional 

Federação do Desporto 
Escolar do Estado de SP  

I Copa São Paulo de Futebol 
Society Escolar 

 996.648,80 
Formação 
Desportiva 

Ass. de Capoeira Desportiva 
e Cultural Estrela do Bonfim 

Esporte para Todos  333.511,42 Sócio Desportivo 

Clube Desportivo Futuro 
Voleibol Futuro Feminino - 
Gerando Competências 

 1.062.722,45 Rendimento 
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Proponente Título do Projeto 
Valor 

Aprovado R$ 
Área de Atuação 

Programa Bom de Nota, Bom de 
Bola - Araraquara 

 239.791,00 

Programa Bom de Nota, Bom de 
Bola - Mococa 

 239.791,00 
Associação Pró-Esporte e 
Cultura 

Programa Bom de Nota, Bom de 
Bola  

 334.070,00 

Educacional 

UFEESP - União das 
Federações Esportivas do 
Estado de São Paulo 

Jump Festival  1.047.022,00 Rendimento 

Liga Nacional de 
Taekwondo 

Taekwondo: Revelando Talentos 
no Interior 

 442.203,00 
Formação 
Desportiva 

Grêmio Recreativa e 
Esportiva Reunida 

Voleibol Futuro Masculino - 
Gerando Competências 

 1.062.722,45 Rendimento 

Sai da Toca Cultural 
Vem Pra Rede - Inclusão Social 
pelo Desporto 

 1.062.722,45 Sócio Desportivo 

Lider - Liga de Desporto de 
Rendimento e de Base da 
Capital, Vale do Paraíba e 
Litoral Norte 

6º Granfondo do Brasil de Ciclismo  293.466,50 Rendimento 

Clube de Ciclismo de São 
José dos Campos 

Centro de Formação Ciclismo 
Olímpico - BMX 

 461.502,92 
Formação 
Desportiva 

IPACE – Instituto Pangea de 
Ação Cultural e Esportiva 

IPACE sobre Rodas – Rio Claro  426.742,40 Educacional 

APAIA - Associação Paulo 
Alvim de Judô Atibaia 

Judô Sócio Educativo  446.609,47 Educacional 

Núcleo de Desenvolvimento 
do Esporte e da Cultura 

Torneio Mundial Feminino de Tênis 
da Riviera de São Lourenço 

 301.257,00 Rendimento 

Instituto Nacional de 
Desenvolvimento – INDE 

INDE Brasil Kart Team  1.020.771,32 
Formação 
Desportiva 

Associação Portuguesa de 
Desportos 

Desenvolvimento dos Esportes 
Sociais da LUSA 

 757.069,50 Rendimento 

Rede Acesso – Associação 
de Cultura e Esporte Social 

Circuito Cidades Paulista  979.695,00 Participativa 

Federação Paulista de 
Ciclismo 

14ª volta Ciclística Internacional do 
Grande ABCD 

 266.763,00 Rendimento 

Associação Classista 
Desportiva Rhodia 

36º Campeonato Mundial Feminino 
Absoluto de Jogo de Damas 

 450.000,00 Rendimento 

Instituto Deco 20 Placar de Talento  319.679,02 Educacional 
Associação Desportiva 
Centro Olímpico 

Apoio às Equipes de Futebol 
Feminino do Centro Olímpico 

 919.792,23 Rendimento 

Instituto Brasileiro do 
Desenvolvimento Esportivo 

2ª Prova Pedestre Alcides Batista  269.354,12 Participativa 

Instituto Sports Is Open de Tênis  995.523,83 Rendimento 

Esporte Club Pinheiros 
Projeto de Treinamento de Alto 
Nível para Desenvolvimento do 
Pólo Aquático Brasileiro  

 301.820,13 Rendimento 

Instituto Luz das Estrelas 
Social &  Esportivo - Esporte para 
Todos 

 840.956,52 Participativa 

Ass. Desportiva Infantil e 
Saúde Corporal de S.Paulo 

KDA - Kart Drivers Academy  1.044.940,00 
Formação 
Desportiva 

Organização Nacional das 
Entidades do Desporto 

Equipe Brasil de Rally - Sertões  1.044.783,94 Rendimento 

Associação Esportiva de 
Vela Oceânica 

De Olho no Pan  479.340,88 Rendimento 

Jundiaí Clube 
Para-Olímpicos de São Paulo: Em 
Busca de um Sonho 

 704.134,00 
Gestão e 

Desenvolvimento 
Desportivo 

APAIA - Associação Paulo 
Alvim de Judô Atibaia 

Judô Sócio Educacional Alto 
Rendimento 

 444.242,79 Rendimento 

Associação Sobrevivente do 
Amanhã 

Joga Tênis Ribeirão  805.416,00 Sócio Desportivo 
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Proponente Título do Projeto 
Valor 

Aprovado R$ 
Área de Atuação 

Associação Saque de Ouro 
Circuito Mundial de Tênis Feminino 
do Interior de São Paulo 

 996.314,00 Rendimento 

ANE - Associação Nacional 
de Esportes 

Copa Metropolitana de Gerovolei  79.453,25 Participativa 

Federação Paulista de Arco 
e Flecha 

Arco e Flecha - Seleção Paulista  379.010,00 Rendimento 

Instituto Acelera Educação - 
BR 

Acelerando com Sustentabilidade  713.655,48 Rendimento 

Clube Intern. de Regatas Basquete 2011  146.593,21 Rendimento 
JAF - Juventude Armênia 
Fedainer Omenetmen 

Armênia Futsal  421.410,00 Rendimento 

Assoc. de Pais e Amigos do 
Franca Basquete Clube 

Projeto Franca Basquete.com  300.555,13 Educacional 

Liga Nacional de Esporte a 
Motor - LINEA 

SP Super Cross Show  1.050.000,00 Participativa 

Linea Brasil de Incentivo ao 
Esporte 

Fórmula Super V - I  1.059.400,00 Rendimento 

ABDEM - Associação 
Brasileira de Desportos para 
Deficientes Intelectuais 

Campeonato Aberto 2012 - 4 
etapas - Basquete - Tênis de Mesa 
- Atletismo - Natação 

 448.651,08 Rendimento 

Instituto Olga Kos de 
Inclusão Cultural  

Karate e Taekwondo - Artes 
Marciais para Pessoas com 
Síndrome de Down e/ou 
Deficiência Intelectual  

 494.102,42 Educacional 

Liga Paulista de Futebol  
Feminino 

Escola de Futsal Feminino - 
Parque da Vila Jacuí 

 1.031.121,00 
Formação 
Desportiva 

Prefeitura Municipal de Lins 
Liga Intercolegial Futsal SP Interior 
"Liga Netshoes Intercolegial 2011" 

 421.195,90 Sócio Desportivo 

Associação Atlética Ponte 
Preta 

Desenvolvimento de Talentos no 
Futebol 

 1.028.196,44 Rendimento 

Associação dos Atletas do 
Futuro de Novo Horizonte 

Com os Pés no Chão  379.686,88 Sócio Desportivo 

Implantação de Infra-Estrutura 
(Projeto 2) para o Centro de 
Treinamento do Camping Municipal 
de Fartura 

 478.237,49 

Prefeitura Municipal de 
Fartura Implantação de Infra-Estrutura 

(Projeto 1) para o Centro de 
Treinamento do Camping Municipal 
de Fartura 

 462.199,39 

Infraestrutura 

Instituto Afro-Brasileiro de 
Desenv.Econômico e Social 
do Estado de São Paulo 

Ramalhinho  581.800,00 
Formação 
desportiva 

Instituto Crianças de Ouro  Projeto Vôlei 4x4  555.245,40 Participativa 
Associação Centro 
Esportivo de Ourinhos 

Super Basquete de Ourinhos  616.948,30 Rendimento 

Instituto de Esportes Nadando na Frente  843.543,60 Rendimento 
78º Campeonato Brasileiro 
Absoluto de Xadrez 

 192.029,00 
Associação Classista 
Desportiva Rhodia 39º Campeonato Brasileiro 

Absoluto de Jogo de Damas 
 357.970,00 

Rendimento 

CASSA - Centro de Apoio 
Social de Santo Amaro 

Piloto do Futuro  1.043.052,00 Sócio Desportivo 

Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos 

Atletismo em S. José dos Campos  1.060.035,59 Infraestrutura 

Associação Paulista de Surf 
Universitário - APSU 

Circuito Paulista Universitário de 
Surf 2011 

 641.097,57 Rendimento 

Confederação Brasileira de 
Karate Kyokushin Oyama 

Acelera Brasil - Fórmula Futuro  574.213,84 Rendimento 

Ass. de Karate Kyokushin 
Oyama de Mogi das Cruzes 

Centro de Treinamento do Remo 
Adaptável 

 1.014.240,00 Rendimento 
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Proponente Título do Projeto 
Valor 

Aprovado 
Área de Atuação 

Passe de Mágica - Educação 
Através do Esporte (Núcleos 
Grande São Paulo) 

 661.847,46 

Instituto Passe de Mágica 
Passe de Mágica - Educação 
Através do Esporte (Núcleos 
Piracicaba) 

 399.674,94 

Educacional 

Associação dos Professores 
de Tênis de São José dos 
Campos 

Projeto de Formação de Equipe de 
Alto Rendimento em Tênis, 
Visando Desenvolver Atletas que 
Participarão de Jogos Olímpicos 
Rio 2016 

 515.400,00 Rendimento 

Esporte Clube Pinheiros 

Projeto de Participação da Equipe 
de Voleibol Feminina Adulta no 
Campeonato Paulista e Superliga 
Nacional 11/12 

 492.724,13 Rendimento 

Fundação Esportiva 
Educacional – Pro Criança e 
Adolescente 

EPROCAD – Futebol de Rua  346.896,78 Educacional 

Ass. de Capoeira Desportiva 
e Cultural Estrela do Bonfim 

Projeto Pedregulho Esporte e 
Saúde 

 281.583,85 Sócio Desportivo 

Acide - Associação pela 
Cidadania das Pessoas com 
Deficiência 

Nadar é Preciso  188.626,08 Rendimento 

Garotos Ass. da Baixada O esporte vai a Escola  502.157,50 Educacional 
ACIDE - Associação pela 
Cidadania das Pessoas com 
Deficiência 

Esporte ao Alcance de Todos II  814.342,70 Sócio Desportivo 

Instituto Abaré Judô com Tiago Camilo  333.044,00 Educacional 
Associação Atlética 
Acadêmica Getúlio Vargas 

Atlética GV no esporte  958.026,03 Rendimento 

Implantação da Categoria Sub 15   324.979,22 Rendimento 
Adequação ao Alto Rendimento 
para Categoria Sub 17 

 334.491,91 Rendimento Mirassol Futebol Clube 

Reestrutur. da Categoria Sub 20  340.261,53 Rendimento 
ADD - Associação 
Desportiva para Deficientes 

ADD - Magic Hands  643.611,30 Rendimento 

Centro Cultural Quilombinho Qui-Esporte  643.009,51 Educacional 
Instituto Mimboé de 
Arquitetura e Construção 
Humana 

Projeto Gols - os Artilheiros do 
Futuro  

 980.956,44 Educacional 

Sociedade Esportiva 
Cantareira 

Beach Games 2011 (Programa de 
Prática Esportiva para o Público 
Universitário) 

 234.106,37 Participativa 

Associação Ubatuba de Surf Circuito Brasileiro Master de Surf  178.151,75 Rendimento 
Associação Morungaba Projeto Copa Kart Eficiente 2012  912.664,00 Rendimento 

Rugby Cidadão - Butantã e 
Guaianases 

 310.052,05 Educacional 
Associação Hurra 

Rugby Cidadão – Zona Sul  466.005,13 Educacional 
Tênis do monte  509.322,44 Rendimento Clube Monte Líbano de São 

José do Rio Preto Basquete do Clube Monte Líbano  534.946,15 Rendimento 

Paulínia Futebol Clube 
Projeto Clube Formador PFC – 
Form. de Atletas de 14 a 17 anos  

 857.386,65 Rendimento 

Fundação Athletic Center Jogos Escolares de Paulínea  268.193,00 Educacional 
Fed. Bras. de Vôo a Vela Voa Planador SP  987.992,07 Rendimento 
Corpore Brasil Revezamento do Ilhabela  300.966,22 Participativa 
Prefeitura Municipal de 
Rosana 

Projeto Municipal Bola na Rede  867.174,60 
Formação 
Desportiva 

Prefeitura Municipal de São 
Sebastião 

Projeto Futebol  Melhor São 
Sebastião 

 658.371,20 Educacional 

Corpore Brasil Corrida Feminina 5km  353.540,96 Participativa 
Instituto Por Mais Alguém Um Passe para Educação  611.842,45 Educacional 
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Proponente Título do Projeto 
Valor 

Aprovado 
Área de Atuação 

Voleibol São Caetano Rumo ao 
Futuro 

 692.577,20 Rendimento 
Prefeitura Municipal de São 
Caetano do Sul Programa Esportivo Comunitário - 

PEC 
 356.169,60 

Formação 
Desportiva 

Prefeitura Municipal da 
Estância Balneária de 
Caraguatatuba 

Construção do Complexo de 
Bicicross de Caraguatatuba 

 867.207,47 Infraestrutura 

Basquete Chuá  509.177,05 Rendimento 

Nova Basquete Nova - Feminino  201.141,28 
Formação 
Desportiva 

Prefeitura Municipal de 
Nova Odessa 
Nova Basquete Nova - 
Feminino Nova Basquete Nova - Masculino  201.141,28 

Formação 
Desportiva 

Reforma e Cobertura Quadra 
Poliesportiva do Conjunto 
Habitacional Conchas B4 

 308.137,13 Infraestrutura 
 
Prefeitura Municipal de 
Conchas 

Reforma Ginásio Mun. Esportes  353.109,64 Infraestrutura 
Prefeitura Municipal de 
Hortolândia 

Passeio Ciclístico de Hortolândia  301.672,32 Participativa 

IBRADESPOR - Instituto 
Brasileiro de 
Desenvolvimento Sócio 
Esportivo 

Refis - IBRADESPOR  1.042.958,78 Infraestrutura 

Clube Paineiras do 
Morumby 

Top - Tênis Olímpico do Paineiras  291.739,03 Rendimento 

Prefeitura Municipal de 
Marília 

Atletismo para todos, Formação e 
Rendimento 

 194.446,10 
Formação 
Desportiva 

Prefeitura Municipal de 
Bofete 

Bofete Kids Esporte  382.165,30 Educacional 

Free Surfing Weekend  334.815,00 Participativa 
Associação das Escolas de 
Surf do Guarujá – AESG Liga Intercolegial Futsal SP Interior 

– “Liga Netshoes Intercolegial /11” 
 406.127,80 Participativa 

Franca Basquetebol Clube 
Centro de Treinamento do Franca 
Basquetebol Clube - 1ª fase de 
Construção 

 1.045.646,74 Infraestrutura 

Associação dos Amigos do 
Basquete Independente - 
AABI 

Pirassununga "A Melhor Jogada"- 
Núcleo de Rendimento em 
Basquetebol 

 477.202,81 Rendimento 

Ass. Educacional e Assist. 
Casa do Zezinho 

Zezinho no Esporte  475.536,59 Sócio Desportivo 

Instituto Barrichello Kanaan 
Atividade Física no 
Envelhecimento  

 251.601,41 Participativa 

Ass. Branco Zanol de Judô 
de São Joaquim da Barra 

Projeto Jovem Tenista  332.236,67 Sócio Desportivo 

Associação KL Infanto-
Juvenil de Futebol - AKLIJF 

Centro de Treinamento de Futebol  997.418,33 
Formação 
Desportiva 

Associação Cidade Unida 
pelo Esporte de Base e 
Ligas Amadoras - ACUEBLA 

Melhorias em Campos de Várzea 
da Capital Paulista 

 967.960,34 Sócio Desportivo 

Instituto Vivarte 
Corrida e Caminhada de Ilhabela e 
Guarujá 

 373.855,00 Participativa 

Associação Brasileira de 
Futebol Social 

Mundialito de Showbol 2011  437.568,73 Rendimento 

União Esporte Clube 
Taça Amadora de Futebol 2011 - 
Série B 

 928.440,00 Rendimento 

Pico do Gavião Esportes e 
Aventura 

VII Pico do Gavião International 
Cup 2011 

 393.567,00 
Área de 

Rendimento 

Associação de Moradores 
da COHAB Adventista 1 

Circuito CPFL de Corrida de Rua 
2011 

 470.940,00 Participativa 

Liga RMC de Esportes 
Iº Circuito RMC de Corrida e 
Caminhada 

 245.500,51 Participativa 
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Proponente Título do Projeto 
Valor 

Aprovado 
Área de Atuação 

Circuito de Corrida e Caminhada - 
1ª e 2ª Etapa 

 391.962,48 Participativa 

Festival de Iniciação Esportiva – 2ª 
Etapa 

 268.079,40 Sócio Desportivo 
Instituto Valores do Esporte, 
Saúde, Educação e Cultura 

Festival de Iniciação Esportiva – 1ª 
Etapa 

 385.415,27 Sócio Desportivo 

CCI - Centro de Convivência 
do Idoso de Sorocaba 

Nas Quadras da Vida  578.211,72 Participativa 

 
 

Levantamento de dados (02/01/2012) 
Oficialização da LPIE Artigo 16 da Lei Estadual nº 13.918 de 22/12/2009 
Regulamentação da LPIE Decreto nº 55.636 de 26 de março de 2010 
Início da operacionalização da LPIE 15 de junho de 2010 
Período de inscrições de projetos em 2011 16 de maio a 17 de junho de 2011 
Quantidade de projetos inscritos em 2011 434 
Quantidade de projetos aprovados em 2011 188 

 
 Valor Aprovado R$ Valor de Contrapartida R$ 

Valor total dos projetos aprovados em 2011   107.612.124,34 621.659,58
Valor total dos projetos aprovados em 2010   18.303.525,66  227.212,30
Captação em 2010 (novembro e dezembro)  3.835.606,07 ---
Captação restante em 2011 (projetos de 2010)  14.467.919,59 --
Valor total dos Projetos de 2010 + 2011  125.915.650,00  848.871,88
Captação total em 2011 (até 31/12)  51.361.663,00 ---
Captação 2010 + 2011 (até 31/12)  55.197.269,07 ---
Diferença a ser captada (2012)  70.718.380,93 ---
Resolução SF para 2011  60.000.000,00 ---
Saldo do limite global de 2011  8.638.337,00 ---

 
 C- Coordenadoria da Juventude 
 
Realização: fóruns no interior do Estado, culminando com a Conferência Estadual da Juventude, em 
novembro, na cidade de Guarujá. Participantes: 1.500 representantes dos Municípios do Estado de São 
Paulo. 
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Secretaria da Habitação 
 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 
                                                                                                                                                                  R$ mil  

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 171.888,9 301.613,7 75,5%

Pessoal 5.964,7 6.670,1 11,8%
   funcionários ativos 4.527,9 5.051,4 11,6%
   obrigação patronal/insuf financeira 1.436,8 1.618,7 12,7%

Custeio 52.066,7 64.681,5 24,2%

Investimentos 113.857,5 230.262,1 102,2%

2- Entidades Vinculadas 1.184.081,0 1.261.362,6 6,5%

CDHU 1.184.081,0 1.261.362,6 6,5%
 pessoal e custeio 965,4 1.062,6 10,1%
 convênios e contribuições 11.800,0 12.000,0 1,7%
 transferências de capital 1.171.315,6 1.248.300,0 6,6%

Total da Despesa (1+2) 1.355.969,9 1.562.976,3 15,3%

 
 

Número de Funcionários 
 

2010 2011 11/10

Secretaria 162 113 -30,2%

   Ativos 116 113 -2,6%

CDHU 752 736 -2,1%

   Ativos 726 709 -2,3%

   Pensionistas 26 27 3,8%

Total da Pasta 914 849 -7,1%

 
 
I – Atividades 
 

1. Introdução - Desafios da Política Habitacional e Diretrizes Estratégicas de Ação de 
Governo 
 
A Secretaria de Habitação tem buscado empreender iniciativas para alavancar recursos e 
impulsionar a construção de moradias para a população de baixa renda, a urbanização de 
favelas e promover ações preventivas / corretivas em áreas de risco. Cinco linhas estratégicas 
têm orientado suas ações, voltadas ao atendimento às necessidades habitacionais no Estado, 
além de propor soluções urbanas planejadas e sustentáveis, desenvolvidas para oferecer 
moradias dignas, com mais qualidade de vida e sustentabilidade. 
 
1 - Ação estratégica em áreas de risco 
O atendimento às famílias que moram em áreas de risco é considerado prioritário. Para combater o 
problema, que afeta a quase 40% dos municípios paulistas, principalmente nas regiões metropolitanas, 
Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Litoral Norte, serão desenvolvidas ações em parceria com os 
municípios e outros órgãos do Estado. A ação será atrelada a fiscalização de tais áreas em conjunto com 
a sociedade civil, amparada por medidas legais para prevenir novas ocupações. A Secretaria de 
Habitação apóia-se nas informações do Instituto Geológico – IG e da Defesa Civil do Estado. 
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2 - Habitação, proteção ambiental e recuperação urbana de favelas e cortiços 
Neste eixo a atuação da SH/CDHU deve ter continuidade, promovendo a recuperação de áreas de 
proteção ambiental (Código Florestal – várzeas, encostas e topos de morros), unidades de conservação 
(Lei Federal 9.985/00), de mananciais (Lei Estadual 9866/97), assentamentos precários (favelas e 
cortiços) e áreas centrais degradadas, de forma articulada a projetos de requalificação urbana e 
ambiental. 
3 - Habitação sustentável no litoral paulista 
O litoral paulista, que abriga o maior trecho contínuo de Mata Atlântica preservada no Brasil, é uma 
região em franco desenvolvimento econômico e social. Com a perspectiva da exploração da camada do 
Pré-Sal e a expansão dos portos de Santos e São Sebastião, novos trabalhadores são atraídos para as 
cidades costeiras. Todo esse quadro pressiona os recursos naturais e exige intervenção pública para o 
desenvolvimento sustentável das cidades 
4- Fundos habitacionais: incentivo à produção de habitação de interesse social 
Para suprir a grande demanda habitacional no Estado de São Paulo por moradias populares no campo 
das políticas sustentáveis de desenvolvimento urbano, social, econômico e ambiental, é fundamental que 
se estabeleçam novas possibilidades de captação e aplicação de recursos. O Governo de São Paulo 
instituiu e deu início em 2011 à operação de novos instrumentos que podem fomentar a participação de 
agentes promotores dos setores da construção civil e financeiro e ampliar o montante de recursos 
destinados à Habitação de Interesse Social. São eles: 

Fundo Garantidor Habitacional (FGH) - amplia o acesso ao crédito habitacional da população de 
menor poder aquisitivo ao estimular a participação de instituições financeiras, companhias 
securitizadoras e outros agentes no financiamento habitacional de interesse social; 
Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS) - estabelece condições de subsídio para os 
investimentos e para a composição dos recursos do Estado com recursos federais e outros, 
permitindo articular a aplicação dos investimentos públicos em habitação e fomentar a participação de 
agentes privados. 

 

5 - Cidade Legal e Planejada: apoio à regularização fundiária e aos planos habitacionais locais 
O Governo de São Paulo fornece apoio técnico aos municípios, que têm papel fundamental e 
competência específica na promoção da regularização urbanística e fundiária. Por meio do Programa 
Cidade Legal, o Estado apóia as cidades na legalização de bairros e núcleos habitacionais de Interesse 
Social. A regularização urbanística e fundiária das moradias traz grandes benefícios aos moradores das 
áreas regularizadas e a toda cidade. Soma-se a esse apoio às prefeituras, um novo vetor de ações 
destinadas a assessorar o planejamento do desenvolvimento habitacional das cidades, por meio de 
suporte técnico para a elaboração dos planos locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), que 
deverão favorecer a identificação das necessidades habitacionais, a qualificação das demandas e o 
equacionamento de recursos para o desenvolvimento habitacional e urbano sustentado. 
 
As cinco linhas estratégicas orientaram a elaboração da proposta do PPA 2012-2015. 
 
Meta: - promover a construção, nos próximos quatro anos, de 150 mil novas moradias populares. 
Beneficiários: famílias que ganham até cinco salários mínimos e as que moram em cortiços, favelas e 
áreas de risco, com ênfase para as Regiões Metropolitanas. 
- apoio ao crédito para aquisição de moradias no mercado e reforma de imóveis; obras de urbanização 
de favelas e regularização fundiária.  
 Recursos: setor privado e programas de habitação do Governo Federal. 
 
 

2. Avanços Institucionais e Ações para Aperfeiçoamento da política Habitacional 
 
2.1. Funcionamento do Conselho Estadual de Habitação 
Em 2011, o Conselho Estadual da Habitação realizou três reuniões ordinárias, cujos trabalhos 
propiciaram a criação de Câmara Técnica e aprovação do conteúdo do Plano Estadual de Habitação – 
PEH-SP: 

10/06/2011: apresentado o Diagnóstico do Plano Estadual de Habitação – PEH-SP e aprovado o 
Regimento Interno do Conselho, com indicação da criação da Câmara Técnica de Planejamento; 
06/10/2011: criada a Câmara Técnica de Planejamento – CT-PLan, definida sua composição e 
instituído seu Regimento Interno, tendo sido a ela delegada a tarefa de acompanhar a finalização do 
Plano Estadual de Habitação; 
A Câmara Técnica de Planejamento foi instalada, contando com representação do Estado, 
Municípios, e Sociedade Civil, incluindo universidades e institutos de pesquisa e acompanhou os 
trabalhos de finalização do PEH-SP, validando seu conteúdo, com duas reuniões específicas; 
13/12/2011: editada deliberação que aprova o Diagnóstico, Diretrizes, Metas, Programas e Estratégias 
de Ação do Plano Estadual de Habitação – PEH-SP - 2012-2023.  
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2.2 - Elaboração das Propostas e Aprovação do Plano Estadual de Habitação 
Em 2011, foram desenvolvidos os trabalhos de finalização do PEH-SP foram apresentados, discutidos e 
validados no 2º Encontro Regional do PEH-SP. Foram convidados os 645 Municípios paulistas, as 
Equipes técnicas responsáveis pela realização e acompanhamento dos PLHIS – Planos Locais de 
Habitação de Interesse Social, representantes de órgãos e entes públicos, entidades e instituições 
vinculadas ao tema. Participantes: 410. Municípios: 204.  
 

 

 
Diagnóstico, Diretrizes, Metas, Programas e Estratégias de Ação do Plano Estadual de 
Habitação – PEH-SP - 2012-2023 – foi aprovado. O Estado passa a contar com Plano Estadual 
orientador das ações em habitação para os próximos três quadriênios, devendo seu conteúdo 
ser atualizado e aperfeiçoado a cada período de elaboração dos PPAs – Planos Plurianuais de 
Investimentos.  
 
Acessso: http://www.habitacao.sp.gov.br/conheca-melhor-a-secretaria-da-habitacao/plano-estadual.asp. 

 
2.3. Funcionamento do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social – FPHIS - busca promover o 
fomento à participação dos agentes financeiros e promotores do mercado – instituições financeiras, 
empresas do ramo da construção civil, cooperativas habitacionais e outras entidades, na oferta de 
Habitação de Interesse Social (HIS). 
 

As operações de fomento por meio dos fundos, tendo como suporte a aplicação de recursos 
orçamentários do Estado para a concessão de subsídios e garantia de crédito, serão a forma de 
incentivar o aumento da oferta de moradias para as famílias de baixo poder aquisitivo. 
 

O Conselho Gestor do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social – CGFPHIS aprovou duas 
deliberações normativas: o Regimento Interno para o funcionamento do CGFPHIS e a implantação 
do Programa Casa Paulista/Servidor Público Estadual.  

 
2.4. Criação da Agência Paulista de Habitação Social - Casa Paulista - Decreto Estadual nº 57.370, de 
27 de setembro de 2011. 
Missão: Propiciar a plena operação da nova estrutura institucional do Setor Habitacional do Estado.    
 

 

http://www.habitacao.sp.gov.br/conheca-melhor-a-secretaria-da-habitacao/plano-estadual.asp
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Atividades 
Casa Paulista é o Agente Operador do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social - FPHIS e do 
Fundo Garantidor Habitacional – FGH.  Finalidade - fomentar e executar programas e ações na área de 
habitação de interesse social do Estado e seus municípios, desde que aprovados pelos Conselhos 
Gestores do FPHIS e do FGH, instituídos pela Lei nº 12.801, de 15 de janeiro de 2008, regulamentada pelo 
Decreto nº 53.823, de 15 de dezembro de 2008. 
Casa Paulista integra a estrutura básica da Secretaria da Habitação como Subsecretaria e, sem prejuízo do 
apoio a empreendimentos públicos das três esferas de governo. Atuação:  agente indutor e estimulador da 
atividade privada para o setor habitação de interesse social, por meio de: 
 

a) operações de colaboração financeira; b) programas e ações inseridos nos planos plurianuais de 
investimentos. 

 

Ações:  operação de parcerias em programas federais, subsídio a servidores públicos para aquisição de 
moradias, operação do Microcrédito/Banco do Povo Paulista e Lotes Urbanizados, com apoio à produção 
de moradias. 
Realização: aprovação do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas para ofertar 50 mil novas 
unidades habitacionais, sendo 10 mil na área central de São Paulo e o restante para promover a 
erradicação de áreas de risco na Região Metropolitana de São Paulo e no Litoral. 
2.5. Definição de nova configuração dos Escritórios Regionais 
O Decreto nº 57.017, de 25 de maio de 2011 reorganizou a Secretaria da Habitação, integrando o Gabinete 
do Secretário a Unidade de Ação Regional - UAR de modo a propiciar melhores condições para sua 
atuação regionalizada e maior eficácia aos programas e ações habitacionais, aperfeiçoando a interlocução 
com os demais atores do sistema, em especial os governos locais e entidades da sociedade civil, visando à 
consolidação da política habitacional comum ou concorrente, com vistas às demandas municipais no seu 
contexto regional. 
 

A cada Unidade de Ação Regional estão associados Núcleos Regionais e Postos de Atendimento 
Habitacional, necessários ao exercício das atribuições. 

 

Base Territorial dos Núcleos Regionais Núcleo Regional / Posto de Atendimento Regional 
Núcleo Regional Araraquara 

Araraquara 
Posto de Atendimento São João da Boa Vista 

Núcleo Regional Bauru 
Bauru 

Posto de Atendimento Marília 
Campinas Núcleo Regional de Campinas 
Capital Núcleo Regional Capital – São Paulo 
Presidente Prudente Núcleo Regional Presidente Prudente 
RMSP Núcleo Regional RMSP – São Paulo 
Ribeirão Preto Núcleo Regional Ribeirão Preto 
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Base Territorial dos Núcleos Regionais Núcleo Regional / Posto de Atendimento Regional 
Núcleo Regional São José do Rio Preto 

São José do Rio Preto 
Posto de Atendimento Araçatuba 

Núcleo Regional Santos 
Litoral – Vale do Ribeira 

Posto de Atendimento Registro 
Sorocaba Núcleo Regional Sorocaba 
Taubaté Núcleo regional Taubaté 

 

 
Recortes Territoriais - Unidade de Ação Regional   (11 Núcleos Regionais  e 4 Postos de Atendimento)

RMSP

Campinas

Sorocaba

Ribeirão Preto

Litoral – Vale do Ribeira

Taubaté

São José do Rio Preto

AraraquaraPresidente Prudente

Bauru

São 
Paulo

Santos

Taubaté

Registro

Campinas

Sorocaba

Bauru

Presidente 
Prudente

Marília

Araçatuba

S. J. Rio Preto

Ribeirão 
Preto

Araraquara S. João da 
Boa Vista

Capital

11 Núcleos Regionais

4 Postos de Atendimento  vinculados aos Núcleos Regionais 
 

 

 
 
2.6. Alteração na Lei que regulamenta o tempo mínimo para revenda de imóveis financiados pelos 
mutuários da CDHU de 2 (dois) para 10 (dez) anos 
Em 2011 foi aprovado na Assembleia Legislativa a Lei nº 14.672/11, de iniciativa do Executivo, que altera 
a Lei Estadual nº 12.276/06, ampliando de dois para dez anos o prazo mínimo para transferência de 
imóveis adquiridos da CDHU. Objetivo:  evitar a especulação imobiliária por terceiros e garantir que a 
moradia promovida pelo Estado cumpra a destinação prioritária e função social de atendimento às 
famílias de baixo poder aquisitivo. 

 
2.7. Instalação e operação da Corregedoria Setorial da Habitação  
Foi instalada no mês de maio de 2011, por força da Resolução Conjunta CC/SH n° 01, de 25 de maio de 
2011. 
CGA –Setorial Habitação tem participado das reuniões do CEH – Conselho Estadual de Habitação. 
Missão:  congregar esforços para o aprimoramento constante do Plano Estadual de Habitação, junto aos 
municípios e demais setores da sociedade civil. Realização: participação na Reunião do Conselho de 
Administração da CDHU para apresentação dos Decretos 57.500 e 57.501/2011. - Visitas aos Núcleos 
Regionais da CDHU. - Levantamento físico dos escritórios e do pessoal alocado. - Visitas a 20 obras da 
SH/CDHU.  - Mapeamento dos principais problemas existentes e situações que mereçam de destaque. 

 
2.8. Elaboração e publicação do Decreto do Programa Cidade Legal e Planejada 
Decreto Estadual nº 56.909/2011 especifica o atendimento do programa aos núcleos habitacionais e 
parcelamentos do solo reconhecidos como de interesse social ou ocupados por população de baixa 
renda. No ato de inscrição perante o Programa, os municípios devem apresentar legislação municipal ou 
declaração de autoridade municipal informando a situação em que se encontra o núcleo habitacional ou 
parcelamento do solo. 
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2.9. Reorganização e edição do novo Manual Graprohab  
Editado e publicado em 2011 um novo Manual de Orientação dos procedimentos de licenciamento do 
Graprohab – Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo, 
elaborado segundo a legislação e as normas vigentes de cada instituição participante. O novo Manual 
propicia ao usuário as orientações para a elaboração e o encaminhamento correto do projeto.  

 
2.10. Reorganização do Sistema de Gestão de Pleitos – SIHAB-Pleitos 
Inaugurou uma nova forma de recepção e organização das demandas municipais. As informações 
prestadas pelas prefeituras nesse Sistema têm contribuído para a melhoria do planejamento da política 
habitacional, seja aportando dados sobre as necessidades habitacionais locais não captados pelas 
pesquisas institucionais, seja pelo conhecimento sistematizado das diferentes demandas. 

 
2.11 - Ações de Qualidade e Sustentabilidade 

Parceria SH-CDHU e Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS): 
Em 2011 foi renovado o Protocolo de Cooperação Técnica com o Conselho Brasileiro de Construção 
Sustentável, em continuidade ao protocolo assinado em 2009. 
Objetivo: Contribuir para a melhoria, em sustentabilidade, das ações da CDHU e promover práticas 
sustentáveis no setor da construção civil, sobretudo na habitação de interesse social. Com base no 1º 
Protocolo, a CDHU, via CBCS iniciou sua participação na iniciativa “SUSHI” (Iniciativa para Habitação 
Social Sustentável) das Organizações das Nações Unidas e do Programa de Meio Ambiente/ ONU-
PNUMA, no contexto da Sustainable Buildings and Climate Initiative – SBCI. Objetivo:  desenvolver 
metodologias e ferramentas para minimizar impactos ambientais e buscar a sustentabilidade na 
construção de habitação social urbana em países em desenvolvimento.  
Devido aos resultados satisfatórios do SUSHI-I a SH-CDHU, junto ao CBCS, com apoio da ONU, 
renovaram o segundo termo da iniciativa. 1ª fase - mapear as ações de sustentabilidade em HIS no 
Brasil, com foco na CDHU. 2ª fase  - avançar em estratégias e metodologias de mensuração de 
resultados/indicadores das iniciativas em andamento e futuras. 
SBCI - Sustainable Buildings and Climate Initiative – Pré Rio + 20 
A SH/CDHU tem assento na iniciativa internacional da ONU para fomentar ações que diminuam os 
impactos do setor da construção civil.  No ano  2011 foi definido o evento preparatório para a RIO+20, 
evento a ser realizado em julho de 2012. O SBCI se reunirá no município de São Paulo, e a reunião 
constituirá evento oficial da ONU, pré RIO +20 com o intuito de consolidar uma agenda de 
sustentabilidade para o setor. A SH/CDHU promoverá o evento em conjunto com o CBCS, Prefeitura 
de São Paulo e Governo Federal. 
Eficiência Energética – Sistemas de Aquecedor Solar (SAS) 
Por meio da política de instalação de SAS em empreendimentos da CDHU, iniciada em 2007, conta 
com cerca de 27.000 SAS instalados. Em 2011, foram instalados mais de 5.000 SAS. A parceria com 
a concessionária de energia, Eletropaulo garantirá a instalação de 5.000 SAS em unidades 
habitacionais da CDHU na Cidade Tiradentes, município de São Paulo. O formato da parceria garante 
a instalação a custo zero para a CDHU e para o morador.  

 
3. Síntese de Unidades Entregues e em Produção, Investimentos, Regularização e 
Melhorias 
 

3.1. Quadro Resumo Produção e Investimentos – SH/CDHU – 31/12/2011 
 

Unidades Habitacionais Entregues¹ 15.166 
Famílias Beneficiadas por Obras de Urbanização de Favelas¹ 1.679 
Cartas de Crédito¹ 279 
Crédito para Reforma² 7 
Subtotal 17.131 
Auxílio Moradia Emergencial e Auxílio-Moradia³ 12.231 
Total de Atendimentos 29.362 
Em Obras – Unidades Habitacionais e Urbanização de Favelas4 36.768 

Investimento – CDHU 20115 R$ 1,32 bilhão 

Investimento – SH 20116 R$ 87,5 milhões 
¹ Fonte: CDHU/GGI 
2 Fonte: CDHU/GAR 
3 Fonte: DAH. Nota: além dos atendimentos por unidades habitacionais e urbanização de favelas existem mais 4.365 
famílias beneficiada por AME-Auxílio Moradia Emergencial e 7.866 famílias beneficiadas por Auxílio-Moradia como 
apoio ao reassentamento, totalizando 12.231 famílias, até que se viabilize a solução definitiva. 
4 Fonte: CDHU/GGI/SOPC 
5 Fonte: CDHU-GOC- Balanço de recursos aplicados - investimentos de obras – Realizado até 31/12/11. 
6 Total de recursos para investimento da SH no exercício de 2011. 
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3.2. Informações Econômico-Financeiras 2011 
 
CDHU (R$ milhões) 

 Previsto Realizado Diferença Percentual 
Custeio 207,8 178,5 -14,1% 
Investimento  2.026,0 1.316,8 -35,0% 
 
SH (R$ milhões) 

 Previsto Realizado Diferença Percentual 
Custeio 99,9 49,1 -50,9% 
Investimento  185,6 210,3 13,3% 
 
 
3.3. Unidades, Urbanizações, Cartas de Crédito e Crédito para Reforma entregues em 
2011 – por Programa, Ação e Modalidade 
 

Programa PPA Ação PPA Modalidade UHS 
Parceria Municípios 8.115 
Parceria Associações e 
Cooperativas 

1.684 

Produção Direta 728 
Vila Dignidade 80 

2006 Produção de Moradias 

Moradia Rural 124 

2508 Provisão de 
Moradias 

2002  Aquisição de Moradias Cartas de Crédito 279 
1453  Atuação em Cortiços Atuação em Cortiços 154 2509 

Requalificação de 
Moradias 

2003 Crédito para Reforma de 
Imóveis 

Crédito para Reforma de 
Imóveis 

7 

3906 
Saneamento 
Ambiental 

1998 
Recuperação Socioambiental da 
Serra do Mar 

Recuperação Socioambiental 
da Serra do Mar 

1.927 

2005 Urbanização de Favelas Urbanização de Favelas 1.699 
2250 Urbanização Paraisópolis Urbanização Paraisópolis 550 

2510 
Urbanização de 
Favelas e 
Assentamentos 
Precários 

2004 Reassentamento Habitacional Reassentamento Habitacional 1.784 

Total  - Geral 17.131 
           - UHS 15.166 
           - Urbanização 1.679 
            - Carta de Crédito 279 

 
 
 
 
             - Crédito p/ reforma 7 
 
 
Nota: Total 279 Cartas de Crédito: 104 Atuação em Cortiços; 75  Reassentamento; 6 Serra do Mar e 94 
demanda geral. 
 
3.4. Melhorias em Conjuntos Habitacionais CDHU 
 
249 empreendimentos habitacionais foram beneficiados por melhorias. Encontra-se em desenvolvimento 
pela CDHU os empreendimentos contratados nos exercícios anteriores com a SH para receber melhorias 
em conjuntos habitacionais e núcleos em urbanização pela Cia., com destaque para a ação de 
individualização de medição de água em diversos conjuntos habitacionais do Estado. 
 
3.5. Programa Especial de Melhorias – PEM 
 
Em 2011 tiveram continuidade os convênios assinados em anos anteriores, sem novas contratações. 
 
3.6. Regularização Fundiária de Conjuntos Habitacionais CDHU 
 
Até dezembro de 2011 foram regularizados 124 empreendimentos compreendendo 14.622 unidades da 
SH/CDHU, considerando a devida averbação das unidades habitacionais. Encontram-se no cartório 
aguardando registro 123 conjuntos compreendendo 16.801 unidades. 
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3.7. Cidade Legal 
 
O Programa Cidade Legal regularizou 192 núcleos municipais. Total:  31.546 famílias beneficiadas. 
Investimento: R$ 21,8 milhões. 

 
4. Descrição dos Programas e Ações Habitacionais 
 
Síntese dos Programas Habitacionais em Curso – Base PPA 2008 – 2011 
 
4.1 – Ação PPA nº 2002: Aquisição de Moradias 
 

Programa Carta de Crédito Servidor Público: foi aprovado em novembro de 2011 pelo CGFPHIS. 
Características principais são: 
 

Objetivo: ampliar a capacidade de aquisição da casa própria pelos servidores públicos do Estado de 
São Paulo com renda de até R$ 3.100,00 e facilitar o acesso ao crédito imobiliário, por meio do 
oferecimento de subsídio à aquisição da casa própria – imóvel novo ou usado - localizada em 
qualquer município do Estado de São Paulo. A operacionalização ocorrerá mediante complemento 
de crédito aprovado por instituições financeiras que operem com repasse de recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço [FGTS] nas condições definidas pelo CCFGTS e demais normas 
aplicáveis na contratação das operações de créditos financiadas por intermédio dos programas 
lastreadas com recursos daquele Fundo. O valor do subsídio proposto será de até 150% do valor 
concedido pelo FGTS, no âmbito dos programas federais, a título de desconto para fins de 
pagamento de parte da aquisição do imóvel, e será calculado de forma inversamente proporcional à 
renda familiar bruta do beneficiário. 
Recursos previstos: Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social - FPHIS, no montante de até 
R$ 640 milhões, condicionado à disponibilidade orçamentária da Secretaria da Habitação, a serem 
aplicados no período de 2011 a 2015, sendo R$ 16 milhões em 2011; 
 
Distribuição geográfica: 

Municípios com até 100.000 habitantes não integrantes de regiões metropolitanas no Estado de 
São Paulo: 30% 
Municípios com mais de 100.000 habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas no Estado 
de São Paulo: 70% 

 

 
Distribuição por faixa de renda familiar bruta: 

Até R$ 900,00: 40% 
Acima de R$ 900,00 e até R$ 1.800,00: 40% 
Acima de R$ 1.800,00 e até R$ 3.100,00: 20%.   

 
Programa PPA nº 2509: Requalificação de Moradias 
 

4.2- Atuação em Áreas de Risco - AME e Novo Começo 
 
Decretos Estaduais nº 55.334/10 e nº 55.370/10 estabeleceram Auxílio-Moradia Emergencial (AME) com 
pagamento mensal de auxílio às famílias de baixa renda atingidas por calamidades, com vigência até 
que cesse o estado de emergência ou de calamidade pública ou, se houver impedimento de retorno das 
famílias beneficiadas às suas residências originais, até que lhes seja provido novo atendimento 
habitacional.  Os decretos foram reeditados em 2011 por meio do Decreto nº 5.664/2011.  
 

Realizado: Programa Novo Começo, estabelecido pelo Decreto Estadual nº 55.432/10, os 
beneficiários recebem, além do Auxílio-Moradia Emergencial, uma única parcela de R$ 1 mil, com 
recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), operado pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (SEDS). Finalidade:  atender necessidades decorrentes da situação de 
vulnerabilidade temporária em que se encontram. O Decreto foi revigorado em 2011 por meio do 
Decreto nº 5.665/2011. 
 

Beneficiadas em 2011: 7.868 famílias, em 19 municípios do Estado.  
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5. Parcerias Governamentais 
 
Parceria em Programas Federais:  
 
Em 2011, a SH/CDHU deu continuidade à parceria com a CAIXA para a viabilização de aportes a 
atendimentos habitacionais em apoio aos programas federais, com destaque para o Programa Minha Casa 
Minha Vida- MCMV. Deu continuidade às Operações do Programa Crédito Solidária, Operações Coletivas 
Urbanas e Rurais, e  parceria para o Programa Nacional de Habitação Rural. As parcerias somam: 

Crédito Solidário 

Ano Nº Processos UHS Aporte SH (R$) 
Valor Total da 

Obra (R$) 
Região 

2008 16 1.887 20.086.310,93 82.914.375,15 RMSP 
2009 1 113 1.695.000,00 6.126.778,45 RMSP 
Total 17 2.000 21.781.310,93 89.041.153,60   

 
Operações Coletivas - Rural 

Ano Nº processos UHS Aporte SH (R$) 
Valor Total da 

Obra (R$) 
Região 

2008 16 312 2.496.000,00 6.087.495,60 
Vale do Ribeira, 

Central e Sudoeste 

2009 24 377 3.016.000,00 7.761.841,88 
Vale do Ribeira, 

Central e Sudoeste 

2010 20 435 3.015.000,00 9.362.083,05 
Vale do Ribeira, 

Central e Sudoeste 
Total 60 1.124 8.527.000,00 23.211.420,53   

 
Operações Coletivas - Urbanas 

Ano Nº processos UHS Aporte SH (R$) 
Valor Total da 

Obra (R$) 
Região 

2008 1 128 1.919.004,16 4.255.509,26 RMSP 
 

MCMV Entidades 

Ano Nº processos UHS Aporte SH (R$) 
Valor Total da 

Obra (R$) 
Região 

2010 3 614 6.999.997,72 42.071.170,82 RMSP 
2011 1 138 2.760.000,00 10.007.760,00 RMSP 
Total 4 752 9.759.997,72 52.078.930,82   

 
MCMV Entidades - Casos em Tratativas 

Ano Nº processos UHS Aporte SH (R$) 
Valor Total da 

Obra (R$) 
Região 

2011 5 970 18.786.983,70 75.907.336,37 RMSP 
 
 

Parcerias com a DERSA – Rodoanel e Complexo Viário Jacu-Pêssego 
 
Parcerias: Companhia de Desenvolvimento Rodoviário S.A. – DERSA.  Objetivo: viabilização de 
soluções de atendimento habitacional com destinação de empreendimentos promovidos pela CDHU; e 
destinação/comercialização de empreendimentos ou outras soluções viabilizadas pela DERSA. 
Realização: construídas e entregues unidades habitacionais nos Municípios de São Bernardo do Campo 
e Mauá para atendimento de famílias removidas do Rodoanel Sul. Novas parcerias foram firmadas em 
2011 prevendo a viabilização de moradias provisórias e definitivas para as famílias atingidas pelas obras 
dos seguintes empreendimentos: 
 

Atendimento complementar ao Trecho Sul do Rodoanel e Complexo Jacu-Pêssego: Estimativa de 
1.600 famílias atendidas (início em 02/09/2011). Auxílio moradia (aluguel):  846 famílias da área do 
corredor Jacu-Pêssego e 288 referentes ao Trecho Sul do Rodoanel 
Atendimento de apoio ao Trecho Norte do Rodoanel: Estimativa de 600 famílias beneficiadas (início 
em 09/06/2011). Em curso encontra-se  a avaliação e estudo fundiário das áreas indicadas pela Dersa 
nos municípios de Guarulhos e São Paulo 

 

As famílias serão contempladas por moradia provisória ou ajuda de custo de aluguel a partir da remoção 
das áreas de obras até a entrega definitiva das unidades habitacionais que serão construídas pela CDHU 
e repassadas com devida titularidade – escritura pública com registro.  Após a remoção o trabalho social 
é de responsabilidade da CDHU. 
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Convênio São Bernardo do Campo 
 

Repasse de recursos financeiros:  ao Município. Finalidade:  construção de 778 unidades, sendo 584 
verticais e 194 horizontais esparsas, e urbanização de 1.763 moradias. Necessária a execução de 
infraestrutura compreendendo: estabilização e contenção de encostas, recuperação ambiental, 
pavimentação viária, redes de drenagem e redes de água esgoto para as áreas denominadas: Parque 
São Bernardo, Alto da Bela Vista e Novo Parque, todas no Município de São Bernardo do Campo. 
 

Convênios Prefeitura de São Paulo 
 

Lidiane: Repasse de recursos financeiros: SEHAB. Finalidade:  execução de 245 unidades habitacionais 
para o atendimento futuro às famílias que se encontram em situação de moradia transitória oriundas das 
Favelas: Ilha Verde, Sampaio Correia e Aldeinha, no Município de São Paulo. Os recursos financeiros a 
serem repassados de R$ 14.696.957,24 - data base Agosto/2010. 
Jardim Pabreu: Repasse de recursos financeiros:  SEHAB. Finalidade:  construção de 560 unidades 
para o empreendimento habitacional denominado Chácara do Conde e implantação de infraestrutura 
pública para os loteamentos Jardim Pabreu/Prainha. Os recursos financeiros a serem repassados de R$ 
46.187.254,17 sendo: R$ 33.680.192,10 para execução de 560 unidades no empreendimento Chácara 
Conde, e R$ 12.507.062,07 para a implantação da infraestrutura pública nos loteamentos Jardim 
Pabreu/Prainha. - data base Agosto/2010. 
Heliópolis: Repasse de recursos financeiros:  SEHAB.  Finalidade: execução de 186 unidades para o 
empreendimento habitacional Heliópolis “H” e 864 unidades para a “Área Sabesp 2”. Finalidade:  
atendimento futuro às famílias ocupantes da Favela Heliópolis, no Município de São Paulo. Os recursos 
financeiros a serem repassados de R$ 98.642.364,10 sendo: R$ 14.548.341,59, para execução de 186 
unidades no empreendimento Heliópolis “H”, e R$ 84.094.022,51, para a execução das 864 unidades do 
empreendimento “Área Sabesp 2” - data-base Agosto/2010. 
 

Convênio Metrô 
 

Está em preparação parceria entre a CDHU e o METRÔ para viabilizar o atendimento habitacional e 
social dos moradores vulneráveis localizados nas áreas atingidas pelas obras da Linha 17 - Ouro, 
desenvolvido pelo METRÔ. O METRÔ viabilizará a transferência à CDHU dos recursos orçamentários 
necessários à cobertura das despesas referentes às atividades previstas no Plano de Trabalho. Valor: 
R$ 81.289.706,60 - data-base 01/10/2011. 
 

Convênio CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos  
 

Em preparação a parceria entre a CDHU e a CPTM para viabilizar o atendimento habitacional e social 
dos moradores vulneráveis localizados nas áreas atingidas pelas obras da reativação do serviço 
ferroviário do Trecho Grajaú a Varginha, Linha 9 – Esmeralda, da CPTM. A CPTM viabilizará a 
transferência à CDHU dos recursos, necessários à cobertura das despesas referentes às atividades 
previstas no Plano de Trabalho de R$ 48.935.596,00 - data-base 01/12/2011. 
 

Edital de Cadastramento de Entidades – Área Central do Município de São Paulo 
 

Está em fase final de julgamento o edital de cadastramento de entidades, vinculadas ao setor 
habitacional. Total:  5.000 Uhs. Objetivo:  atendimento da área central do município de São Paulo. 
Parceria: associações e cooperativas 

Necessidade de propor ações diversificadas em acordo com os objetivos mais amplos das políticas de 
desenvolvimento urbano e de revitalização da região. 
Região de atendimento:  a) Distritos da Subprefeitura da Sé: Sé, República, Santa Cecília, Liberdade, 
Bom Retiro, Cambuci, Consolação e Bela Vista; b) Distritos da Subprefeitura da Mooca: Pari, Brás, 
Belém e Mooca; c) Distrito da Subprefeitura da Lapa: Barra Funda.  

 
6. Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais de Interesse Social – 
Cidade Legal 
 

Resultados do Programa  
Do início do programa, em agosto de 2007 até dezembro de 2011, 445 municípios foram conveniados. 
Inscritos no Programa: 12.042 núcleos municipais. Total:  1.960.211 unidades habitacionais e 2.352.253 
a serem famílias beneficiadas. A população total a ser atendida direta ou indiretamente pelo Programa é 
de 9,9 milhões de pessoas. 

Regularização: 605 núcleos habitacionais. Unidades habitacionais: 93.284 Beneficiado:  mais de 
110.000 famílias.  
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Secretaria do Meio Ambiente 

 
 
 

 
Demonstrativo de Despesas 

                                                                                                                                                                  R$ mil  

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 286.097,0 191.712,2 -33,0%

Pessoal 93.401,6 101.117,6 8,3%
   funcionários ativos 65.490,0 70.559,8 7,7%
   obrigação patronal/insuf financeira 27.911,6 30.557,8 9,5%

Custeio 75.044,0 75.265,2 0,3%

Investimentos 117.651,4 15.329,4 -87,0%

2- Entidades Vinculadas 400.751,7 452.222,0 12,84%

 Fundação Florestal 68.129,9 79.827,2 17,2%
pessoal 20.279,8 23.436,9 15,6%
custeio 44.210,3 47.355,6 7,1%
investimento 3.635,7 9.034,6 148,5%
setenças judiciais 4,0 - -

Fundação Parque Zoológico 24.365,7 27.016,4 10,9%
 pessoal 9.985,2 10.810,5 8,3%
 custeio 13.141,6 13.599,0 3,5%
 investimento 1.138,9 2.606,9 128,9%
 setenças judiciais 100,0 - -

Cetesb 308.256,1 345.378,4 12,0%

pessoal 216.680,3 247.465,2 14,2%
custeio 77.344,5 77.427,5 0,1%
investimento 9.707,7 11.018,7 13,5%
setenças judiciais 4.523,6 9.467,0 109,3%

3- Transferências a Empresas 19.350,8 22.840,9 18,0%
pelo Tesouro

Cetesb 19.350,8 22.840,9 18,0%
 pessoal e custeio 19.232,8 20.441,0 6,3%
 transferência de capital 118,0 2.400,0 1933,9%

Total da Despesa (1+2+3) 706.199,5 666.775,1 -5,6%
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Número de Funcionários 

 

2010 2011 11/10

Secretaria 1.859 1.792 -3,6%

   Ativos 1859 1792 -3,6%

Fundação Florestal 346 414 19,7%

   Ativos 332 402 21,1%

   Inativos e pensionistas 14 12 -14,3%

Fundação Parque Zoológico 380 328 -13,7%

   Ativos 380 328 -13,7%

Cetesb 2.386                          2.410                          1,0%

   Ativos 2071 2096 1,2%

   Pensionistas 315 314 -0,3%

Total da Pasta 4.971 4.944 -0,5%

 
 

I – Introdução 
 
As ações e atividades realizadas no âmbito da Pasta no ano de 2011 destacaram-se: 
 

- FECOP - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição. Execução: 106 projetos, com 
financiamentos, não reembolsáveis. Valor: R$ 15.364.310,31. 
- Programa Município Verde Azul - Participação: 422 municípios nas 15 reuniões regionais para 
capacitação de interlocutores. 
- Jardim Botânico de São Paulo – Visitantes: 567 escolas, 77.105 pagantes e 247.842 não pagantes 
(crianças, idosos, deficientes e escolas públicas). 
- Operação Verão – Vistorias: 33 acionamentos.  

Atendidos 3 municípios Interdição temporária 241 moradias 
Áreas de risco 76 apontados Removidas preventivamente 953 pessoas 
Interdição definitiva 385 moradias Removidas definitivamente 1.496 pessoas  

- Sistema Gerenciador de Informações sobre Riscos Geológicos no Estado de SP - Implementação do 
protótipo. 
- Cadastramento: 3.286 pessoas físicas e jurídicas consumidoras de matéria-prima florestal no sistema 
da Reposição Florestal. Geração do plantio: 4.600.000 árvores. Cadastramento CadMadeira:  288 
empresas. Válidos: 137. Vistorias: 100. Selo madeira Legal: 39 empresas. 
- Assinatura do Termo Aditivo do Acordo de Cooperação Técnica entre IBAMA e SMA - início da 
descentralização da gestão da fauna no Estado de São Paulo. 
- Elaboração dos Relatórios: 1) Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo – RQA 2011; 2) Painel 
da Qualidade Ambiental – 2011; 3) Qualidade Ambiental da Zona Costeira – RQA ZC. 
- Licenciamento ambiental 2011 - Resultado - Emissão: 32.718 licenças. Supressão de vegetação e 
intervenção em área de preservação permanente: 1.742 autorizações. Empreendimentos em área de 
proteção aos mananciais: 286 alvarás. Dispensa de Licenciamento: 3.847 Certificados.  Pareceres 
Técnicos: 2.524. 
- Multas aplicadas: 13.250 por emissão excessiva de fumaça preta em veículos diesel. 
- Postos de Gasolina - Interdição: 13 postos irregulares. Existem 8.111 postos de combustíveis ativos 
no Estado, dos quais 6.761 pertencem ao banco de empreendimentos convocados pela CETESB para 
o licenciamento ambiental. 
- “Plano de Controle de Poluição Veicular” – PCPV - Resoluções CONAMA 418/2009 e 426/2010. O 
PCPV permite o estabelecimento de políticas públicas que melhorem ou mantenham a qualidade do ar 
em aglomerações urbanas, impactadas pelo crescimento da frota de veículos rodoviários derivado do 
adensamento populacional.  
- Lixo Mínimo: 1.212 inspeções; 176 advertências; 85 multas; 6 multas diárias e 9 interdições. 
- Gestão: 197 novos Projetos de Pesquisa. Total: 433 projetos de pesquisa desenvolvidos em 
unidades de conservação gerenciados pelo Instituto Florestal. 
- 6 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA assinados em 2011; 17 em 
execução. 
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- Revitalização do Núcleo Perequê, no Parque Estadual da Ilha do Cardoso; implantação de 
exposições temáticas nos centros de visitantes dos Parques Estaduais Turístico do Alto do Ribeira e 
Caverna do Diabo. - Implantação de estruturas de apoio aos visitantes na Estrada – Parque no Parque 
Estadual Carlos Botelho.  
- Programa de Jovens – NEE Cubatão: formação de turma com 30 jovens com possibilidades de c 
atuação no ecomercado de trabalho. Contrato de organização (quatro educadores e um coordenador) 
do Núcleo de Educação Ecoprofissional de Cubatão encerrado no 1° semestre de 2011.  
- Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) – Finalização da proposta. Objetivo: dar prosseguimento ao 
processo de implementação do Gerenciamento Costeiro da Baixada Santista. 
- Fundação Florestal - Reorganização da estrutura institucional. Objetivo: gestão regional e 
descentralizada das Unidades de Conservação. 
- Contratação: 32 novos postos de vigilância. Total: 114 postos custeados pelo Programa 
Recuperação Socioambiental da Serra do Mar. Contratação: 14 postos novos de monitoria ambiental, 
aliados aos 56 postos mantidos pelo programa, melhorando efetivamente a recepção de visitantes nas 
Unidades de Conservação.  
- Realização: 86 eventos, 37 capacitações e 16 publicações em 40 Unidades de Conservação. 
- Ouvidoria Ambiental: 4.100 demandas de atendimento foram registradas no período jan-dez/2011. 
- Ações de Fiscalização: 5.113 vistorias; 10.298 laudos elaborados para o Ministério Público e 13.743 
autos de infração ambiental. 

 

FECOP – Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição 
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.  
Beneficiados: 99 municípios, com a liberação de crédito não reembolsável, aquisição de máquinas e 
equipamentos destinados a coleta, disposição e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Foram 
transferidos R$ 84.000,00 ao Consórcio de Municípios do Vale do Paranapanema - CIVAP, como 
pagamento parcial do equipamento para reciclagem de resíduos da construção civil. Investimentos: R$ 
15.364.310,31. A destinação de recursos leva em consideração a adesão do município ao Projeto 
Ambiental Estratégico Município Verde Azul.  

 

FEPRAC – Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas 
Fundo de investimento vinculado à SMA, instituído pela Lei Estadual nº 13.577/2009, que dispõe sobre 
as diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento das áreas 
contaminadas.  Fundo não está regulamentado. 

 

Programa Município Verde Azul – PMVA - 2011 
Denominação alterada: - Projeto Ambiental Estratégico Município VerdeAzul passou a ser denominado 
Programa Município Verde Azul-PMVA pela Resolução SMA-36, de 18 de julho de 2011. 
 

O PMVA manteve as 10 diretivas ambientais, priorizando a participação dos interlocutores e os 
técnicos do Sistema Ambiental do Estado de São Paulo. 
Realização: 15 reuniões regionais. Finalidade: capacitação de interlocutores a respeito das ações 
propostas vinculadas as 10 diretivas. Participação: representantes de prefeituras de 422 municípios. 
  

As 10 Diretivas Ambientais propostas no Protocolo e seus objetivos gerais são as seguintes: 
1.Esgoto Tratado – Realizar a coleta e o tratamento de esgoto doméstico; 
2.Lixo Mínimo – Eliminar 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 atingir 100m2 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 da 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. 

 

Atendimento: - interlocutores para esclarecer dúvidas sobre como conduzir as ações propostas e 
alcançar as metas. - prefeituras para colaborar na execução de uma política ambiental eficaz. 
 

Atuação: CETESB para o esclarecimento das prefeituras sobre a elaboração do Plano Municipal de 
Gestão de Resíduos Sólidos. 
 

Parceria: - Corpo de bombeiros – cursos ministrados com encaminhamento dos relatórios finais, para 
pontuação do critério na diretiva.  - “Rede do Saber” da Secretaria Estadual da Educação – ministrado 
Mini-curso à distância. 
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 Gabinete do Secretário 
Gestão de Parques Urbanos 

Parque Villa Lobos - Em 2011 realizou-se a manutenção nas calçadas de acesso ao parque e as 
estações sanitárias.  Manteve contratos para a realizar serviços contínuos.  

 

 
- Parque Villa Lobos proporciona uma programação permanente, com atividades gratuitas de caráter 
ambiental, cultural, esportivo e educacional, como shows de música popular, ações de integração social 
e capacitação. Os eventos foram feitos em sua maioria com apoio e patrocínio de empresas. 
 

Ano Áreas Abertas ao Público Recursos R$ 
2010 732.000 m² 9.600.000,00 
2011 732.000 m² 5.822.303,00 

Visitação Entre 400 a 500 mil usuários / mês 

 
Parque Chácara Baronesa  
 

Contrato de serviços Valor R$ 
Vigilância/segurança eletrônica 796.848,00 
Manutenção de áreas verdes                       1.132.137,00 

 
Fonte de Recursos  2010 2011 
Governo do Estado R$ 2.000.000,00 R$ 1.928.985,00 

 
Parque Ecológico Monsenhor Emilio José Salim 
 
Em 2011, foi dada continuidade aos contratos de vigilância, manutenção de áreas verdes, serviços de 
utilidade pública no fornecimento de energia elétrica e despesas de apoio administrativo, sendo as 
demais despesas, a conta da Prefeitura de Campinas, conforme termo de convênio firmado com a 
SMA. 
 

Contrato de serviços Valor R$ 
Manutenção de áreas verdes 967.667,58 
Segurança/vigilância                       1.757.332,86 

 

   
 
          Projeto Pomar 
 

Contrato de serviços Valor R$ 
Segurança/vigilância 227.880,67 
Serviços de limpeza   34.205,28 

 
Fonte de Recursos  2010 2011 
Governo do Estado  R$ 400.000,00 R$ 262.085,00  

Serviços Valor 
Manutenção de calçadas e acesso ao parque R$    324.990,00 
Manutenção das estações sanitárias R$    211.000,00 
Vigilância/segurança  R$ 2.395.324,88 
Limpeza R$    529.160,40 
Manutenção de áreas verdes R$ 2.286.503,66 
Prestação de 1º socorro para os visitantes R$      64.676,00 
Remoção de resíduos  R$      10.650,00 

Fonte de Recursos  2010 2011 
Governo do Estado R$ 2.500.000,00 R$ 2.725.000,00 

 
 
IBT – Instituto de Botânica 
 
Os principais indicadores das atividades em 2011 foram: 
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Indicadores - Produção Científica  - Número de Publicações 2011 
Trabalhos publicados (Brasil e exterior) 
 Livros e capítulos de livros (Brasil e exterior) 
 Boletins, manuais de caráter técnico 
Trabalhos apresentados em eventos nacionais e internacionais 

158 
27 
06 
220 

Principais Publicações Institucionais 
Periódico Hoehnea - Vol 38-4 fascículos; Livro: Flora Fanerogâmica Estado de São Paulo; Anais do IV 
Simpósio de restauração ecológica: Desafios atuais e futuros 

Indicadores - Linhas de Pesquisa - Número de Projetos (Re-Enquadramento nos 
Programas Estratégicos da SMA) 

2011 

Biodiversidade e Conservação 
Bioprospecção 
Mudanças Climáticas 
Recursos Hídricos 

83 
12 
09 
05 

Indicadores - Formação de Recursos Humanos – Número de Pessoas 2011 

Iniciação Científica 
Mestrado (alunos matriculados) 
Doutorado (alunos matriculados) 
Pós-Doutorado 

33   
44 
53 
10 

Perfil da Comunidade Científica - Nº de Pesquisadores 2011 
Mestres 
Doutores 

08 
76 

Sub-Total 84 
Pesquisadores doutores associados 04 
Total 88 

 

Programas Institucionais 
A) Programa de Pesquisa 
Instituto de Botânica mantém quatro linhas principais de pesquisa: Biodiversidade e Conservação, 
Bioprospecção, Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos. 
B) Programa Jardim Escola 
Meta: Inclusão social aliada à conservação do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI) e à 
biodiversidade vegetal. 
 

Atuação: Capacitação profissional em jardinagem e horticultura de cidadãos de baixa renda e 
desempregados, moradores do entorno do PEFI. 
 

Resultado: 14 alunos formados em jardinagem e horticultura no ano de 2011. 

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. 
D) Programa de Pós - graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente 
Objetivo: Formar e aperfeiçoar profissionais para interpretar as situações de impacto ambiental que 
afetam a vegetação, visando sua preservação ou recuperação. 
 

Resultado: defesa de 17 dissertações (mestrado) e 7 teses (doutorado) em 2011. 
 

Nível na CAPES - Elevada em 2010 ao nível 5 na última avaliação da CAPES/MEC. 

E) Rodoanel – Contrato com DERSA 
Objetivo: Orientação e monitoramento dos reflorestamentos com ampliação do conhecimento da flora 
regional e orientação aos reflorestamentos compensatórios. 
 

Resultado: Desenvolveu 3 linhas de trabalho complementares: 
 

1. Conhecimento da flora, 2. Resgate de espécies nativas e 3. Recuperação de áreas degradadas.   
Os trabalhos desenvolvidos no Instituto de Botânica com as plantas provenientes do desmatamento 
causado pela construção do Rodoanel Mário Covas - Trecho Sul mostrou ser importante para a 
conservação da biodiversidade. Alguns dos trabalhos foram com espécies ameaçadas de extinção e 
apresentaram  resultados promissores como a bromélia Tillandsia linearis. 
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Outros estudos contribuíram para a micropropagação das orquídeas Cattleya loddigesii e Zygopetalum 
maxillare, ambas as espécies ameaçadas de extinção.  
 

Através do CERAD (Coordenação Especial de Restauração de Áreas Degradadas), tem prestado 
orientação técnica. No ano de 2011 foram aproximadamente 1.000 ha de reflorestamento com espécies 
nativas dos 1.016 ha previstos no estudo de impacto ambiental. A área em processo de revegetação foi 
monitorada, levantando dados que indicam a qualidade do plantio. Foi publicado em eventos científicos o 
resumo sobre a restauração ecológica relacionados ao Rodoanel.  
 
Recursos Financeiros obtidos pela Pós-Graduação do Instituto de Botânica 

 

Fontes 2011 – R$ Fontes 2011 – R$ 
IBT (Tesouro) 26.709,00 Bolsas/CNPq/CAPES/FAPESP 3.338.165,00 
PROAP/CAPES 66.000,00 CAPES/Pró – Equipamentos 146.290,21 

Total 3.577.164,21 

  Recursos  
Tesouro Fundo Especial de Despesas Recursos externos Total 

R$ 6.906.610,00 R$ 1.114.907,00 R$ 206.211,00 R$ 8.227.728,00 
 

Principais Eventos - 2011 
Lançamento de Livros: “O Jardim Botânico vai à escola: a experiência dos jardins botânicos 
brasileiros” 
Reuniões: IV Simpósio de Restauração Ecológica; 18º Reunião Anual do Instituto de Botânica  
Exposições: “Flores – uma explosão de vida, formas e cores”; Plantas Medicinais e Aromáticas; “Fritz 
Müller: o príncipe dos observadores”; “Programação de Férias- Biodiversidade o que é isso?”; “Olhar 
Intimista”; Atlântica – dos índios a nós; 109º Exposição de Orquídeas e 33º mostra de Bromélia; Zona 
Selvagem; Bonsai; 2º Mostra de Fotografia de Biólogos do CRBio -01; “A descoberta do Invisível”; 
“Belezas de Cubatão, olhar sem preconceito”;  Biodiversidade: olhando a vida com outros olhos; 110º 
Exposição Nacional de Orquídeas, 34º Mostra de Bromélias de São Paulo e 25º Expo Artes e 
Artesanatos do Jardim da Saúde; Acorde para o Meio Ambiente.  
Outros: - Oficina Educativa: Pesquisa lúdica utilizando lunetas, construindo binóculo; Pesquisa lúdica 
descobrindo formas e texturas da natureza; Primeiras impressões – Técnica de gravura isogravura; 
Pesquisa e produção de tintas – Pintura mágica; Bichinhos com caixinhas; Para Educadores da 
empresa Bunge; Semana do Brincar – piões, cataventos e móbiles; Recriando nossa Natureza; 
Construção de instrumentos. 
- Evento Proactiva: Concurso “Biodiversidade na sua cidade”. 
- Apresentação do Coral da USP; Stand da Agência Ambiental Pick-upau – Dia Mundial do Meio 
Ambiente; Teatro Infantil Dona Preguicinha (4 apresentações); Evento do Planeta Sustentável 
“Caminhada Meu Planetinha” no JBSP; Formatura dos alunos do Jardim Escola. 

 
Ações administrativas e Melhorias da infraestrutura 2011 

 Continuidade na construção do novo prédio do Herbário do Estado “Maria Eneyda P. Kauffmann 
Fidalgo”.  
 Reforma: Anfiteatro “Alcides Ribeiro Teixeira”; Estufa de exposição do Jardim de Lineu para 
implantação de espécimes do bioma cerrado. 
 Aquisição: 1 servidor para laboratório de geoprocessamento com memória RAM de 4 Gb e HD de 4 
Tb e impressora para impressão de mapas (A3);  GPS de precisão submétrica;  5 computadores com 
8Gb de memória RAM e HD de 1,5 Tb; Firewall e seus softwares; Licença Windows Server 2008; 
Materiais para construção, escritório, informática, agropecuária, gêneros alimentícios e de limpeza; 
Equipamentos (balança eletrônica digital, condicionador de ar, desumificadores, equipamentos 
fonográficos, fogão, máquina de lavar e secar, entre outros);  Reagentes e vidrarias para as seções 
técnicas. 
 Construção: Estufa de 40 m2 (sementes); Viveiro para produção e resgate de plantas nativas com 
aproximadamente 300 m2; ; Telado para pesquisa de mudas nativas de 25 m2 . 
 Serviços de controle de acesso na bilheteria do Jardim Botânico; Expansão do sistema de irrigação; 
Infraestrutura de cabeamento da telefonia.  
 Licença do Programa ARCGIS v.10. 
 Renovação de licenças de antivírus e aquisição de mais de softwares. 
 Impressão de 04 volumes da Revista Hoehnea. 
 Contratação de serviços de estabilização talude sob Av. Miguel Estefano. 
 Recuperação da Trilha da Nascente. 
 Conserto de equipamentos de laboratórios. 
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Visitação no Jardim Botânico 2011 
- Escolas visitantes  
- Público pagante 
                não pagante (crianças, idosos, deficientes e escolas públicas)  
- Público total                                                                                      

       567 
 77.105 
247.843 
324.948 

    
IG – Instituto Geológico 
 

Participação em Projetos Prioritários da SMA e Ações Governamentais 
a)Comissão Paulista da Biodiversidade - Plano de Ação de São Paulo” nas questões relacionadas à 
Convenção sobre Diversidade Biológica; b)Monitoramento de Áreas de Risco e Prevenção de 
Desastres Naturais; c)Elaboração e encaminhamento de Proposta Programa de Transporte, Logística 
e Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Transportes visando captação de recursos junto 
ao BIRD; d)Elaboração de Planos de Manejo de diversas unidades de Conservação. 

 
Gestão de Risco Geológico e Prevenção de Desastres Naturais 
 

Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos 
Geológicos (Decreto nº 57.512/2011) - IG atua como Secretaria Executiva do Grupo de 
Articulação de Ações Executivas. O programa integra políticas públicas, tais como a Lei de 
Mudanças Climáticas (Lei nº 13.798), e ações de diversas Secretarias e entidades: Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, Empresa 
Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. – EMPLASA, Departamento de Águas e Energia 
Elétrica – DAEE, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT,  
Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC e 
entidades vinculadas à SMA. Outras ações de caráter interinstitucional decorrentes desta 
atuação do Instituto Geológico incluem:  
 

- Proposição e negociação junto ao COFIEX e ao BIRD do Subcomponente Sistema de Monitoramento 
e Acompanhamento Ambiental da SMA que inclui os seguintes módulos: (i) Planejamento Sustentável 
e Gestão dos Territórios (Zoneamentos Ecológico-Econômicos); (ii) Monitoramento e Fiscalização da 
Vegetação Natural e da Qualidade Ambiental; (iii) Apoio ao Licenciamento Ambiental, destaque à 
proposição do módulo (iv) Monitoramento e Gestão de Riscos.  
- Acompanhamento e definição de estratégias em âmbito federal, junto aos Ministérios: da Integração 
Nacional (Secretaria Nacional de Defesa Civil), das Cidades, do Meio Ambiente, e da Ciência e 
Tecnologia, incluindo ações de avaliação, mapeamento e planos de redução de riscos e implantação 
de Sistemas de Alerta, com interface nos estados e municípios. 
- Organização do III Seminário de Estratégias para Redução de Desastres Naturais no Estado de SP.  

 
Termos de Cooperação Técnica - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) foi 
desenvolvida as seguintes atividades: 
 

1)Apoio Técnico  aos Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDC) e de Contingência  
 

Escopo: Prevenir e monitorar os desastres naturais nas regiões da Serra do Mar (Litoral Norte e 
Baixada Santista), ABCD, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, Região Metropolitana de 
Campinas, Região Metropolitana de Sorocaba e Região Metropolitana de São Paulo. Total: 114 
municípios.  Atuação operacional na Operação Verão 2010-2011 com disponibilização de técnicos e 
equipe de apoio em regime de plantão 24 horas no período de dezembro a março. Atendimento extra-
plano fora do período da Operação Verão. 

Atendimentos: 33 acionamentos para vistorias com 23 municípios atendidos envolvendo: 76 áreas de 
risco; 385 moradias com interdição definitiva; 241 moradias com interdição temporária; 953 pessoas 
removidas preventivamente; 1.496 pessoas removidas definitivamente.  

Cursos de treinamento: às equipes municipais em 15 Regionais de Defesa Civil, com preparação 
direta de cerca de 700 agentes municipais.  

Nota: Termo de Cooperação Técnica foi renovado e a abrangência geográfica dos planos preventivos 
e de defesa civil foi ampliado e passaram a cobrir 129 municípios. 
2) Mapeamento de Áreas de Risco de Escorregamentos, Inundações, Erosão e Colapso de Solo  
 
Escopo: Avaliação de áreas de risco em municípios do Estado de São Paulo por meio de 
levantamento de dados junto às prefeituras, empresas de sondagens, jornais e defesas civis 
municipais, processamento e análise de imagens de satélite e ortofotos digitais. Produto principal:  
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Setorização de áreas de risco. Municípios: Aparecida, Roseira, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, 
Tremembé, Taubaté, Caçapava, Redenção da Serra e São José do Rio Preto. Vigência: 24 meses 
(2010-2011). 
 
Atividades: Trabalhos de campo e interpretações foram executados aos 9 municípios. Os trabalhos de 
campo foram concluídos em 8 municípios. O mapeamento e respectivos Relatórios Técnicos foram 
concluídos em 2  municípios: Aparecida e Roseira. 
  
Nota: Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica foi assinado, com prorrogação do prazo de vigência 
por 6 meses para conclusão dos trabalhos e entrega de Relatórios Técnicos referentes aos demais 
municípios. Total: 7 municípios. 
Outras ações  

- Publicações e reimpressões sobre a temática de prevenção de desastres: a) Coleção Geonatural: 
Você sabe o que é Deslizamento?; b) Caderno de Educação Ambiental: Desastres Naturais; c) 
Caderno de Planejamento Ambiental da UGRHI 2 (Vale do Paraíba do Sul). Parceria:  CPLA-IG. d) 
Livro Desastres Naturais: Conhecer para prevenir. 
- Continuidade das ações relativas ao monitoramento de erosão costeira na Baixada Santista, com 
destaque para o Projeto de Pesquisa “Monitoramento Praial para Avaliação de Impactos das obras de 
dragagem do Porto de Santos”. 

 
Gestão de Monumentos Geológicos do Estado de São Paulo 

Ação contínua que inclui as ações educativas como a sinalização e instalação de placas contendo 
orientações e informações relevantes sobre o patrimônio natural. Principais atividades foram: 
 

- 7ª Reunião do Conselho Estadual de Monumentos Geológicos - (CoMGeo-SP), e um Monumento 
Geológico foi aprovado pelo Conselho. Total: 6 sítios (locais). 
- Identificação e estudos 30 geossítio:  3 estão sob acompanhamento para a elaboração da 
Estratégia de Conservação e 1 Unidade de Conservação sob análise. 
- Identificação de 10 geossítios na Região de Rio Claro com potencial de enquadramento como 
Monumento Geológico.  
- Projeto de Implantação do Geoparque "Ciclo do Ouro" identificou 9 geossítios. Atividade em 
conjunto com a Prefeitura de Guarulhos e a Universidade de Guarulhos (UNG).  

 
Projeto Aqüíferos e Gestão de Recursos Hídricos Subterrâneos  

Ações que priorizam a proteção e caracterização de aquíferos e divulgação dos temas ligados à água 
subterrânea.  Entre as atividades desenvolvidas estão:  
 

a) Lançamento de 4 publicações voltadas para a divulgação dos aqüíferos do Estado de São 
Paulo. Objetivo: divulgar os trabalhos desenvolvidos, em andamento e os resultados obtidos no 
PAE Aqüíferos no período de 2007 a 2010 e as atividades futuras; 
b ) Reimpressão do Livro “As Águas Subterrâneas do Estado de São Paulo”; 
c) Avaliação das demandas e compromissos para formulação do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos 2012-2015; 
d) Formulação do curso “Proteção das Águas Subterrâneas”, voltado para a capacitação de 
técnicos municipais, concessionárias de água, vigilância sanitária, órgãos estaduais, comitês de 
bacias, polícia ambiental, DAEE e CETESB.  

 
Pesquisa Ambiental e Diagnóstico de Recursos Naturais 

 Execução de projetos de pesquisa nas áreas de atuação do Instituto Geológico e de interface com as 
ações governamentais, políticas públicas e demandas estratégicas da SMA e entidades a ela 
vinculadas. Inclui atividades de capacitação de recursos humanos, disseminação do conhecimento, 
assessoramento técnico, consultorias e elaboração de pareceres técnicos.   
 
1 )Projetos de Pesquisa: Em 2011, foram desenvolvidos 39 projetos em Geociências, associados aos 
programas de pesquisa e linhas de atuação do IG nas seguintes áreas:  
 
Desastres Naturais (5); Pesquisa Básica em Geociências (16); Hidrogeologia/Recursos Hídricos (6); 
Monumentos Geológicos (4); Recursos Minerais (2); Conservação Ambiental (3);  Geoprocessamento 
(1);  Acervo Histórico (2). 
 
Financiamento externo parcial ou total: 20 projetos 
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Síntese dos Projetos de Pesquisa em 2011 
 

Fonte Financiadora Em andamento Concluído Total 
IG 19 1 20 
FEHIDRO 3  3 
FAPESP 5 1 6 
CNPq 1  1 
FAPESP + CNPq + IG 1 1 2 
FAPESP + PAE + IG 1 - 1 
FAPESP + IG 7 - 7 
Convenio IG - CEDEC 1 - 1 
Compensação Ambiental DER 1 - 1 
Total de projetos 39 3 42 

 
   Ações de Comunicação e Produção Científica do Instituto Geológico - 2011 

 Item Quantidade Item Quantidade
Publicados em Periódicos 6 Boletins ou manuais 1 
Livros Publicados 1 Publicados em evento científico 12 
Capítulos de livro 1 Resumos em evento científico 47 

Total 68 
 
  Produção científica editada e publicada pelo IG-SMA 

Tipo de Publicação Exemplares em papel Downloads no site 
Livro "Desastres Naturais: Conhecer para 
prevenir" 

10.000 64.046 exemplares 

Revista do IG  350 69.127  
 
A produção científica editada e publicada pelo IG-SMA no ano de 2011 engloba exemplares impressos 
e versão digital acessada no site www.igeologico.sp.gov.br. O total de downloads no site do IG foi de 
148.595 publicações (livros, boletim, relatórios, entre outras). 
 
  Participação em Eventos Técnico-Científicos 

Eventos Nº de eventos Total de Participantes 
Nacional 25 85 
Internacional 3 5 
Total 28 90 

 
Participação: 10 eventos nacionais com estande de divulgação para a distribuição de materiais de 
divulgação institucional e publicações. Atividades de capacitação: 24, sendo: 3 cursos de curta 
duração, 18 palestras e 1 aula dirigida. O corpo técnico participou de 9 cursos de aperfeiçoamento e/ou 
treinamento. 
 
Gestão de Acervos e Bancos de Dados Geocientíficos 

Projeto Laboratório Litoteca – Financiamento: R$ 1 milhão - Chamada Pública MCT/FINEP/CT-INFRA 
– PROINFRA – 02/2010 para a reestruturação do acervo de rochas, sedimentos e testemunhos de 
sondagem geológica do subsolo do Estado de São Paulo. O Laboratório será construído em área sob 
administração do IG (Decreto nº 56.365/2010) e abrigará a "Coleção Científica Geológica do Estado de 
São Paulo" e a “Coleção Científica Petrográfica”, compostas por amostras e lâminas petrográficas 
provenientes de pesquisas realizadas no Instituto Geológico nos últimos 30 anos. 
 

Disponível no Site do IG 
-Banco de Dados Bibliográficos da Geomorfologia do Estado de SP. Constitui ferramenta de 
consulta para profissionais e estudantes de universidades, institutos de pesquisa e demais órgãos; 
www.igeologico.sp.gov.br/geocad. 
- Banco de Dados de Estudos Históricos de Eventos Climáticos Extremos na Baixada Santista 
http://200.144.28.231/dnbs/index.php. Oferece pesquisa aos eventos climático-meteorológicos 
causadores de danos na infra-estrutura urbana e regional nos municípios de Santos, São Vicente, 
Guarujá, Bertioga, Cubatão, Praia Grande, Monguagá, Itanhaém e Peruíbe. 

 
2 ) Atividades Técnicas: Vistorias Técnicas, Pareceres, Consultorias e Assessorias  
 

Vistorias Técnicas e Pareceres: 51 vistorias técnicas. Elaboração: 36 pareceres. Em atendimento: 15. 
Origem das solicitações externas: Agências Ambientais (15), CBRN (6), CETESB (4), SMA – 
Corregedoria (1), DAEE (1), Ministério Público (15), Poder Judiciário (5), Polícia Militar (1) e 
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Procuradoria Geral do Estado (2).  Respostas: 5 da Ouvidoria.  
 

Atendimento ao público: consulta via e-mail e correspondência. Total: 59 atendimentos. 
Representações: Participação ou coordenação de órgãos colegiados, grupos técnicos de trabalho e 
programas interinstitucionais incluindo: 2 Comitês de Bacia Hidrográfica, 8 Câmaras Técnicas,  3 
Órgãos Colegiados de Coordenação,  3 Comissões e 8 Conselhos de abrangência local, regional, 
estadual e nacional. 
 

Planos de Manejo em Unidades de Conservação: Fornecimento de subsídios técnicos para o 
zoneamento ambiental e desenvolvimento sustentável, propondo ações ambientais para a preservação 
de impactos ambientais e indicadores de gestão ambiental. Parceria: Fundação Florestal e Instituto 
Florestal.  Em andamento 6 Planos de Manejo: a)  APAs Cajamar, Cabreúva e Jundiaí; b) Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira – PETAR;  c) Plano de Manejo dos Parques do RODOANEL Trecho 
Sul; d) Zoneamento da APA Várzea do Tietê; e) Estação Ecológica do Bananal; f) Parque Estadual da 
Ilha do Cardoso.  

 
Gestão de Recursos Minerais - Atividades 

1) Projeto SOROMIN (Sistema de Informações Georreferenciadas da Mineração na Bacia do Rio 
Sorocaba-SP) - finalizou a etapa de correção, aperfeiçoamento e preparação da estrutura de rede e do 
sistema. Finalidade: aplicabilidade para os técnicos envolvidos com a atividade de licenciamento e 
fiscalização de empreendimentos minerários. Local: Agências de Sorocaba, Itu e Botucatu. Benefício: 
melhor controle e agilidade. 
 

2) Apoio técnico à SMA na questões referentes ao zoneamento minerário e revisão do zoneamento 
ambiental de áreas com atividade minerária de extração de areia na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul. Parceria: SMA/CETESB. Objetivo: estudar medidas de recuperação de áreas degradadas. 

 
Gerenciamento de Informações Geoambientais (Geoinformação) - Ações 

1)  Administração do SISAG – Sistema de Informações do Sistema Aqüífero Guarani; 
2) Implementação do protótipo Sistema Gerenciador de Informações sobre Riscos Geológicos no 
Estado de São Paulo. 

 
Educação Ambiental em Geociências – Museu Geológico Valdemar Lefévre - MUGEO 

As exposições permanentes do MUGEO apresentam minerais, rochas, fósseis, objetos e documentos 
antigos. As atividades desenvolvidas em 2011 foram:  
 

- Evento de comemoração dos 125 anos da CGG, em Maio/2011;  - Oficinas monitoradas para escolas 
públicas, privadas, entidades e associações, e faculdades; - Exposição itinerante “Os Rios da 
Comissão Geográfica e Geológica - CGG, no período  1886 a 1910”; - Exposição itinerante 
“GEOARTE – O caminho das pedras”; - Cursos, palestras e atendimento ao público visitante do 
MUGEO.  
 

Curadoria do Acervo Histórico - Banco de dados para catalogação dos documentos do acervo e um 
banco de dados virtual em colaboração com todos os institutos que tiveram origem na Comissão 
Geográfica e Geológica. Capacitação: cursos de formação profissional na área de Arquivo, 
Preservação e Conservação de Acervos, e de Divulgação e Difusão Cultural. 
 

Síntese das Atividades Realizadas - MUGEO 
Atividade Beneficiados Total 

Visitação pública       16.532 visitantes 
Visitação de estudantes    3.372 alunos 

19.904 

Palestras ministradas              5 palestras 5  
 
IF – Instituto Florestal 
 

Projeto Ambiental Estratégico - Criança Ecológica 
O IF abrigou espaços do Projeto em 08 das unidades e recebeu mais de 5.000 alunos (de 8 a 10 anos 
de idade) das 150 turmas das escolas públicas, de 32 municípios paulistas. 

 

Programa Ecoatitude 
Implantação de Programa Institucional de Redução de Consumo: água, energia elétrica e 
reaproveitamento de resíduos sólidos. 

Quick Massage – Parceria: SENAC - 17 e 24/03/2011 - para público visitante do Horto Florestal e 
31/03 e 07/04/2011 – para funcionários e colaboradores. As massagens foram realizadas pelos alunos 
do curso técnico de massoterapia do SENAC Santana. 
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Oficina de Máscaras – Parceria:  Movimento Infanto-Juvenil Crescendo com Arte (MICA) - 16 e 
30/05/2011 - Oficina artística para Confecção de Máscaras com Elementos da Natureza. 
 
Aniversários do ECOatitude, RBCV e RBMA - 09/06/2011 - O IF e FF realizaram evento em 
comemoração aos aniversários de 1 ano do Programa ECOatitude, 17 anos da Reserva da Biosfera 
do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo e 20 anos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 
 
Tchoukball - saúde e integração entre os funcionários - 06/12/2011 – esporte que desenvolve 
habilidades motoras e raciocínio, busca trabalhar conceitos e princípios como respeito, integração e 
cooperação.  

 
Projeto Ambiental Estratégico - Gestão de Unidades de Conservação 

Instituto Florestal - Consolidação interna da estratégia de recategorização das unidades experimentais 
administradas pelo IF. Objetivo: manter 75% das áreas ocupadas por vegetação nativa – 
representando um ganho potencial superior a 15.000 ha. de vegetação nativa protegida. A totalidade 
de cada área passaria a ser assim distribuída: 50% para a conservação, 25% para experimentação 
com nativas e 25% para experimentação com essências exóticas florestais. 
 

Reconstrução da Represa da Floresta de Avaré - foram envidados esforços do Instituto Florestal, da 
SMA e do DAEE para a reconstrução barragem de Avaré. Convênio: SMA/IF e DAEE. Recursos: 
Instituto Florestal. Valor: R$ 520.000,00. Finalidade: devolver a qualidade ambiental da Unidade, em 
resposta à solicitação da sociedade local. 
 

Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo – RBCV - Posse dos novos 
conselheiros gestão 2011/2013. Composição: 78 municípios. 
 

Operação Corta Fogo - eventos na Estação Experimental de Itapetininga e Floresta Estadual de Avaré. 
Participação: órgãos/instituições dos setores público e privado. 
 

Reintegração de Posse - decorrente de ação judicial, realizada de 12 a 16 dezembro de 2011, 
culminou com o cumprimento de 41 mandatos de reintegração de lotes da Estação Experimental de 
São Simão e Estação Ecológica de Santa Maria. A operação, em conjunto com a implantação do 
projeto agrossilvopastoril, representa a resolução definitiva da ocupação e de conflitos de 16 anos. 
 

Parque Estadual Alberto Löfgren – PEAL - Implementação de ações e atividades previstas no Plano de 
Manejo, otimizando a aplicação de recursos do Tesouro do Estado e recursos de compensação 
ambiental. 
- Implantação do Pólo de Interação Sócio Ambiental, em área reintegrada ao PEAL, com recursos 
destinados pela Câmara de Compensação Ambiental da SMA. 
- Elaboração do Plano de Revitalização do PEAL submetido para avaliação e aprovação pelo 
Conselho Consultivo do Parque. 
- Desenvolvimento de programa de eco-profissionalização com a comunidade de entorno. 
- PEAL/Parceria: Universidade Paulista - UNIP, Universidade de São Paulo - USP e Centro de 
Controle de Zoonoses da Prefeitura de São Paulo - projetos de pesquisa para monitoramento e a 
avaliação sanitária das capivaras de vida livre, objetivando garantia da saúde e prevenção de 
zoonoses. 
- Reforma dos playgrounds, instalação de equipamentos em madeira para ginástica, reforma da tenda 
do Palco de Eventos.  

 
Criação de Unidades de Conservação 

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental TCCA 10 UCs -  Elaboração de estudos em 10 
áreas consideradas prioritárias para conservação pelo Programa BIOTA- FAPESP.  Total: mais de 
100.000 ha. Finalidade:  identificar as unidades de conservação a serem criadas. 
 

Instituto penal Agrícola – IPA - Objetivo: transformar 380 hectares de área do antigo Instituto Penal 
Agrícola – IPA de São José do Rio Preto em unidade experimental e centro de pesquisa integrada 
sobre floresta sustentável.  Situação: Aguardando edição de Decreto. 
 

Estação Ecológica de Barreiro Rico - Conclusão, em conjunto com a Fundação Florestal do processo 
de aquisição de 297,60 hectares de área no Município de Anhembi – recursos de compensação 
ambiental.  
 

Mosaico de Paranapiacaba - Participação na elaboração dos estudos técnicos científicos para a 
criação, podendo ampliar em mais de 90.000 hectares de UCs, sob a coordenação da Fundação 
Florestal e participação da RBMA. 
 

Reserva Morro Grande/SABESP - Participação na elaboração dos estudos técnicos científicos para a 
criação de unidade de conservação de proteção integral.  
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Planos de Manejo das Unidades de Conservação do SIEFLOR (Sistema Estadual de Florestas) 

- Estação Ecológica de Santa Bárbara – preservação do cerrado aberto. Aprovação do Plano de 
Manejo pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA em 22/02/2011.  
 

- Plano de Manejo Integrado da Reserva Biológica (IBt) e Estação Ecológica (IF) de Mogi-Guaçu - 
entrega ao CONSEMA da versão contendo a totalidade das adequações solicitadas. 
 
- Apoio IF na elaboração de outros planos de manejo - elaboração de diagnósticos e avaliações dos 
meios físico, biótico e antrópico dos Planos de Manejo do Parque Estadual de Ilhabela, Parque 
Estadual da Ilha do Cardoso, Estação Ecológica de Bananal, Estação Ecológica Tupinambás (Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio) e dos Parques Naturais Municipais de 
São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Itapecerica da Serra e Embu. 

 
Convênio SMA/IF/FF-DNIT-PD-8 001/01-00 - Conforme acordado entre o Instituto Florestal e a 
Fundação Florestal, a partir de 2011, a execução orçamentária do Convênio DNIT passou a ser 
de responsabilidade da Fundação Florestal. 
 
Plano de Produção Sustentada – PPS –  
 

Produto Indicador 
Madeira – Exótica 35.620St e 72.762 árvores (em 13 APs - IF) 
Resina – Pinus 4.137.208,00 kg (em 20 APs - IF) 

Ofertado R$ 3.427.140,00 PPS  Madeira 
Alcançado R$ 1.737.850,00 
Ofertado R$ 1.523.920,00 Leilão IF– Madeira 
Alcançado R$ 641.090,00 

 
Projeto Ambiental Estratégico - Gestão de 197 projetos de pesquisa. Total: 433 projetos de 
pesquisa desenvolvidos em unidades de conservação gerenciados pelo Instituto Florestal. 
 

Programa de Produção de Sementes Florestais do IF - adequação ao Sistema Nacional de Sementes 
e Mudas. Realização: oficina para diagnóstico e planejamento do setor de mudas florestais. - 
elaboração do plano de ação do setor. - regulamentação federal e estadual. - curso para a formação 
de coletores, sobre colheita e manejo de sementes florestais. Beneficiados: 30 profissionais. 
- Plano de Pesquisa sobre Essências Nativas do Instituto Florestal – subsidia as políticas florestais do 
século XXI. Objetivo: atingir as metas estaduais ligadas às questões ambientais com interface florestal. 
Composto por 6 Programas de Pesquisa que subsidia Políticas Florestais do Século XXI.  
- Demais ações - Cooperação Técnica FAO/Governo do Equador na área de manejo de bacias 
hidrográficas. 
- Coordenação da implantação do Programa de Turismo Sustentável do Litoral Norte, com UNITAU, 
CEDS, COMDIAL, UNISANTOS, PETROBRAS, REALNORTE e Fundação Florestal. 
- Convênio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, para utilização 
do portal de periódicos. 
- Participações do IF: Grupo de Trabalho de Análise e Planejamento de Políticas Públicas do Sistema 
Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio 
Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais (SEAQUA);  
- Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – SGRHi -
validação oficial do Plano Estadual de Recursos Hídricos / PERH 2012-2015. Apoio em temas como: 
aplicação do inventário florestal do Estado de São Paulo para apoiar o monitoramento dos recursos 
hídricos, integração do PERH 2012-2015 com as Metas de Aichi e desenho inicial de construção de 
indicadores de biodiversidade em águas continentais. 
 - Implementação das Metas de Aichi no âmbito do Estado de São Paulo no contexto da Convenção da 
Diversidade Biológica. – ações/atividades voltadas à coordenação do tema ‘Populações Tradicionais’ e 
‘Áreas Protegidas’, monitoramento dos ecossistemas protegidos e produção de sementes e de mudas 
para restauração ecológica, entre outros. 
- Parceria técnica internacional: Department of Botany, Faculty of Science - The Maharaja Sayajirao 
University of Baroda, Vadodara, Índia.  
- Parceria:  Pesquisadores da Seção de Madeira e Produtos Florestais. 
- Pesquisa sobre o câmbio de lianas (plantas trepadeiras) 
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5º Seminário de Iniciação Científica do IF 
Data: dia 16 de junho de 2011. Local: auditório do IF. Realização:  bolsistas apresentaram 32 projetos, 
dos quais 18 foram expostos na parte externa do auditório no formato de painéis e 14 tiveram 
apresentação oral e espaço para perguntas. Participação: aproximadamente 90 pessoas. Premiação: 
vencedores ganharam camisetas do Programa ECOatitude e o livro “Reflorestamento Misto com 
Essências Nativas: a mata ciliar”. 

 
Apresentação de trabalhos em eventos científicos -  Eventos Nacionais: 39. Eventos 
internacionais: 13. 
 
Produção Científica 

- Publicações IF – Revista do Instituto Florestal e IF série registros: - Reformulação da Revista Do IF de 
acordo com padrões modernos de revistas científicas. - Criação do Conselho Editorial e ampliação da 
Comissão Editorial com 22 pesquisadores de outras instituições (nacionais e estrangeiras). - Indexação 
DOAJ, Latindex e Sumários de revistas brasileiras. - Novo projeto gráfico editorial. - Reformulação da 
página na Internet. - Tramitação de trabalhos via email.  - Divulgação para docentes, bibliotecas, 
instituições de ensino e pesquisa.  
- Livro “Serviços Ambientais e Bem-Estar Humano na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da 
Cidade de São Paulo” - em editoração. 

 
Participação Institucional - Comissão Paulista da Biodiversidade  

- 47 Decisões da COP-10 (da CDB) em Nagoya/Aichi (Japão) – Destaque: Decisão X/2: - Plano 
Estratégico para Biodiversidade: Definição de 20 metas reunidas em 5 objetivos estratégicos. 
- Grupo Executivo do Plano de Ação de São Paulo – SMA (7 Projetos: 30 Produtos - atendimento às 
Metas de Aichi). 
- Participação ativa do IF no Grupo Executivo.  
- Preparação de GT-IF atuando em mais de 25 produtos (coordenando 4: Conservação Ex-Situ, 
Monitoramento da Biodiversidade, Populações Tradicionais e Produção de Sementes e Mudas 
Florestais). 
- Lançamento da Comissão Paulista da Biodiversidade (Decreto 57.402/11). 
- Participações no Grupo de Trabalho de Análise e Planejamento de Políticas Públicas do SEAQUA. 

 
Sistema de Atendimento ao Cidadão – SAC - Solicitações: 62 atendidas. Ouvidoria Ambiental: 64 
demandas atendidas. 
Assessoria Técnico-Científica em Pesquisa Ambiental – Realização: 8 cursos técnicos e 42 eventos de 
temas ambientais variados. 
Programa de Jovens – Meio Ambiente e Integração Social – (PJ MAIS) - programa de educação eco 
profissional e formação integral de adolescentes entre 15 e 21 anos de idade, habitantes de zonas 
periurbanas e entorno de áreas protegidas. 
 

Estrutura do programa: 13 Núcleos de Educação Eco profissional, interligados em uma rede. 
Participantes: cerca de 300 estudantes e 80 técnicos/professores de prefeituras, empresas, 
organizações não governamentais e voluntariado.  

São Paulo Amigo da Amazônia 
- Apoio no controle e fiscalização do comércio de madeiras; - 5 cursos de identificação de madeira - 
ministrados pela Seção de Madeira e Produtos Florestais; - Policiais Militares Estaduais e 
Rodoviários Federais e técnicos da CBRN: mais de 130 profissionais qualificados.  

Qualificação Profissional: - Curso de Pregoeiro FUNDAP ; - Formação de Preços FUNDAP; - Contratos 
Administrativos; - 5º. Seminário de Iniciação Científica do IF. 
Ciclo de Palestras do Instituto Florestal: 02 palestras - Participantes: 170.. - “Impactos de rodovias 
sobre a paisagem e a fauna silvestre”; - “A Globalização e os impactos sobre a Legislação Florestal”; - 
Palestra Técnica: “Aspectos técnicos do licenciamento do trecho Norte do Rodoanel” – Participantes: 
30. 

 
Apoio Administrativo aos Projetos Ambientais Estratégicos / Divisão de Administração 

Orçamento - Recursos do Tesouro: R$ 10.694.000. Receita arrecadada no exercício (Fundo Especial 
de Despesa): R$ 4.781.011. 

 
Reorganização Institucional - O processo de reforma administrativa do Instituto Florestal 
retornou ao Instituto no final do exercício de 2011. Está sendo revisado, em função de 
alterações em disciplinamentos legais. 

http://www.iflorestal.sp.gov.br/ecoatitude/
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Plano de Pesquisa sobre Essências Nativas – Concentra em 6 programas de pesquisa que 
deverão ser implementados no exercício de 2012:  
 

- Ecologia, conservação e manejo de ecossistemas naturais;- Restauração de ecossistemas- 
Silvicultura e manejo de essências nativas; - Tecnologia de produtos florestais; - Geoprocessamento e 
ordenamento territorial; - Hidrologia Florestal. 

 
Reorganização Administrativa e Financeira - foi reavaliado em 2011 e priorizou a definição de 
metas e estratégias que garantissem melhor desempenho institucional. As ações serão 
implementadas no exercício de 2012 e se consolidam em 8 (oito) eixos principais: 
 

I – Aprimorar o desenvolvimento científico institucional e a gestão da pesquisa em unidades de 
conservação; II – Buscar a excelência ambiental institucional; III – Normatizar diretrizes de 
desenvolvimento institucional; IV – Promover a eficiência e a eficácia na execução orçamentária; V – 
Aperfeiçoar o gerenciamento de receitas e de recursos externos; VI – Inovar a produção e análise 
laboratorial de sementes; VII – Valorizar e aperfeiçoar o corpo funcional; VIII – Implementar metas e 
prioridades para o exercício. 

 
Refeitório do Instituto Florestal - Foi inaugurado em 6 de abril de 2011. 

Atendimento: 190 servidores por dia. Beneficiados: visitantes, estagiários, funcionários de instituições 
localizadas na sede do IF e público em geral. 

 
Renovação Parcial da Subfrota do Instituto Florestal –  

Frota atual: 64% mais de 10 anos de fabricação. Aquisição em 2011: 16 veículos. Autorização para 
aquisição: 16 veículos no exercício de 2012. 

 
Reorganização da Produção Florestal  - Redefinir o  Uso das Áreas Experimentais 

- Resposta às demandas emergentes da sociedade e do governo de pesquisas sobre espécies nativas 
e exóticas. - Melhoria da contribuição das unidades do IF para conservação ambiental e 
experimentação florestal.  Nas seguintes categorias: 
 

a)Conservação de vegetação remanescente; b) Recuperação da vegetação; c) Experimentação com 
espécies nativas; d)Experimentação com espécies exóticas.  

 
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental-TCCA 

Assinados em 2011: 6 TCCAs.  Valor: R$  5,5 milhões.  
Em execução em 2011:  17 TCCAs.  Valor:  R$ 10,7 milhões.   

 
UCP – Unidade de Coordenação do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região 
da Mata Atlântica no Estado de São Paulo -  
 

Contrato de Empréstimo nº. 1681/OC – BR - firmado entre o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, e o Estado de São Paulo. 

Valor estimado: US$ 15 milhões, dos quais US$ 9 milhões são provenientes do Agente Financeiro e o 
saldo contrapartida do Estado. 
Área de Atuação: Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), Parque Estadual Intervales (PEI), Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR), Parque Estadual da Caverna do Diabo (PECD), Parque 
Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC) e Parque Estadual de Ilhabela (PEIb). 

 
 Principais Aplicações em 2011 - em R$ 

Investimentos 
Discriminação 

Fonte 1 Fonte 7 Total 
Unidade de Coordenação 5.700,00 322,56 6.022,56 
Consultorias 921.828,39 1.269.907,26 2.191.735,65 
Serviços 68.659,32 0 68.659,32 
Obras 1.721.449,08 1.021.140,78 2.742.589,86 
Bens 58.000,05 42.854,20 100.854,25 

Total 2.775.636,84 2.334.224,80 5.109.861,64 
Fonte 1: Recursos do Tesouro. Fonte 7: Recursos de Operação de Crédito. 
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Atividades Desenvolvidas - em 2011 
Aquisição de bens: Concluídos: - Aquisição: - mobiliário permanente e de consumo para o Parque 
Estadual Ilha do Cardoso; - material de consumo - Equipamentos de Contingência; - material 
permanente para manutenção de Trilhas; - embarcação para o Parque Estadual Ilha do Cardoso. 
Em execução: - Confecção de Mobiliário para o Parque Estadual da Ilha do Cardoso; - Aquisição de 
Equipamentos de Contingência. 
Consultorias: Concluídos: - Estruturação das Unidades de Negócio; - Estudos do Sistema de Trilhas e 
Atrativos;  - Plano de Contingências para Emergências;  - Plano de Marketing Turístico Responsável. 
Em execução: - Auditoria Externa; - Elaboração de projeto executivo de reforma do píer do P.E. da Ilha 
do Cardoso.  
Em licitação/ adjudicação: - Implantação de Exposições Temáticas nos P. E. Carlos Botelho, Ilha do 
Cardoso, Intervales e Ilhabela Carlos Botelho, Ilha do Cardoso, Intervales e Ilha Bela.  
Obras de Infra-estrutura: - Concluídas: - Revitalização do Núcleo Perequê, no P. E. da Ilha do Cardoso. 
- Implantação de Exposições Temáticas nos Centros de Visitantes dos P. E. Turístico do Alto Ribeira e 
Caverna do Diabo.  - Implantação de estruturas de apoio aos visitantes na Estrada-parque no P. E. 
Carlos Botelho. 
Em licitação/ adjudicação:  - Construção da Pousada Lontra no P. E. Intervales. - Iluminação Interna da 
Caverna do Diabo no P. E. Caverna do Diabo. - Implantação do Sistema de Trilhas e Atrativos. 
Cursos de capacitação: - Capacitação dos Agentes Municipais; - Capacitação Comunitária; -
Capacitação das micro e pequenas empresas de turismo do entorno dos seis Parques integrantes do 
projeto. Beneficiários: 2,6 mil pessoas, abrangendo: agentes municipais, comunidades tradicionais e 
micro e pequenos empresários da área de influência das UC inseridas no Projeto. 
Outros: - Licitações - contratação das seguintes linhas de investimento: 
 

- Implantação de Exposições Temáticas nos Centros de Visitantes dos PECB, PEIC, PEI e PEIb; 
- Sistema de Trilhas e Atrativos; 
- Construção de pousada no PEI; 
- Iluminação Interna da Caverna do Diabo – PECD. 

 

- Em andamento: -  Organização de fóruns/ pólos de ecoturismo encontra-se em andamento. Objetivo:  
maior autonomia por parte da sociedade civil na gestão do próprio desenvolvimento regional. 
 

- Elaboração:  - Planos de Gestão de Riscos e Planos de Contingências para Emergências (Contrato 
nº. 10/2009/UCP) e o Manual de Monitoramento de Impactos da Visitação.  Capacitação:  114 
monitores ambientais.  

 
CBRN - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais 
 

Coordenadoria e Assessoria 
1) Coordenação e Gerenciamento de Projetos: Projeto Mina D´Água.   
Apoio no desenvolvimento do projeto de âmbito estadual de Pagamento por Serviços Ambientais. 
Lançamento: Edição da Resolução 61 de 24/06/2010. Parceiros: 21 municípios. Fase atual: 10 
contratos FECOP-Prefeituras assinados.  Permite que os contratos sejam assinados entre as 
Prefeituras e os agricultores no 1º semestre de 2012.  
 

2) Elaboração:  - Procedimentos e Pareceres em situações de maior complexidade; Suporte técnico 
para a PGE em demandas judiciais e gerência de operações voltadas à inscrição de débitos 
pendentes no Sistema da Dívida Ativa.  

 

Ações de fiscalização -  
 
Números  Fiscalização inclusive os trabalhos nos Centros Técnicos Regionais 
Indicadores 2008 2009 2010 2011 
Vistorias 15.883 12.802 11.222 5.113 
Laudos elaborados para Ministério Público e outros 4.503 4.056 9.265 10.298 
Autos de Infração Ambiental (Polícia Ambiental)* 
AIAs cadastrados no SIGAM 

12.426 10.915 12.438 13.743 

 
Números de Autos de Infração – CBRN (incluindo CF e CTRs)  
Indicadores 2010 2011 
Categoria TCRA-AIA (firmado) 2.913 2.262 
Recursos protocolados em 1º instância 6.417 6.781 
Julgamentos em 1ª instância 8.516 9.015 
Julgamentos em 2ª instância 1.313 1.378 
Certidão Negativa/Positiva de Multa - 4.166 
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Números gerais – ações de Reposição Florestal, CadMadeira e Sistema DOF 
Reposição Florestal 2009 2010 2011 

Consumidores  
Nº de consumidores (PJ ou PF) cadastrados no Sistema RepFlo  250 3.026 3.351 
Nº de empresas que efetuaram a declaração de consumo 2010 
(Ano base 2009)  

* 
1.864 1.785 

Nº de certificados emitidos  * 1.128 995 
Nº de árvores equivalente ao consumo  3.234.084 4.632.937 5.243.349
Área estimada para plantio (em hectares) 2.060 2.779 3.145 

Vistorias  
Associações de Reposição Florestal credenciadas  12 11 11 
Associações de Reposição Florestal com credenciamento 
suspenso 

00 01 00 

Nº de Associações de Reposição Florestal Vistoriadas  03 12 02 
Nº de plantios de Associações de Reposição Florestal vistorias  00 63 06 
Viveiros de Associação de Reposição Florestal vistoriados 03 13 00 

CADMADEIRA 2009 2010 2011 
Nº de empresas cadastradas  97 204 288 
Quantidade de cadastros válidos  48 127 137 
Quantidade de cadastros inválidos  2 44 58 
Quantidade de cadastros em análise 47 29 86 
Nº de vistorias realizadas 12 65 83 
Empresas que receberam o Selo Madeira Legal  4 18 36 

Empresas que recebem o Pré-Selo Madeira Legal  00 06 00** 
Serviços Relativos ao Sistema DOF 2009 2010 2011 

Quantidade de pátios homologados 23 63 202 
Demais serviços relativos ao DOF (Cancelamento de DOF, 
extensão de validade, outros) 

119 48 151 

Vistorias efetuadas para homologação de pátio  * 10 17 
Em 2009 esses itens não eram mensurados. ** Pré-selo foi extinto do Programa. 
 

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. 
 
- Apoio aos Centros Técnicos Regionais na solução de problemas de passivo de ofícios e processos 
com a categoria Dano Ambiental.   
 

Iniciativas tomadas: Reuniões com Ministério Público para definir novas propostas de trabalho; 
Mutirão de análises de ofícios e relatórios. Objetivo: diminuir a quantidade de demandas sem 
atendimento; Treinamento e orientação de procedimentos (cadastro, rotinas). 

 
-Análise e resposta a questionamentos do Ministério Público, Poder Judiciário e Delegacia de Polícia. 
 
- Autos de Infração  inclusão apenas na medida do solicitado pela PGE. O procedimento ocorreu até 
julho/2011. A partir de agosto de 2011 solicitou-se a liberação pela PGE de mais senhas para o 
cadastramento o que resultou na inscrição de 830 autos de infração durante todo o ano. A soma dos 
valores de multa desses autos de infração inscritos no ano de 2011 é superior a R$ 15.000.000,00. Em 
2011 a PGE deixou de realizar inscrição em processos que se encontravam naquele órgão, 
retornando-os à CBRN. Atualmente há cerca de 7.000 processos a incluir no sistema.  
 
- Comissão Especial de Julgamento - CEJ: 46 reuniões; 1.378 julgamentos; 2.945 recursos 
protocolados em 2ª instância, com passivo de mais de 4.000 recursos. 
 
- Monitoramento dos Remanescentes de Vegetação Nativa  - Objetivo do projeto:  obter informações 
atualizadas por meio de interpretação de produtos de sensoriamento remoto sobre a supressão da 
vegetação natural no Estado de São Paulo, visando subsidiar as ações de fiscalização e 
planejamento.  
 
- Realização de monitoramento de aproximadamente 73% da área do Estado, através da comparação 
de imagens orbitais atuais do satélite Landsat 5 (resolução espacial de 30m) com as imagens de 2007 
a 2010 de maior resolução espacial (2,5m a 5m) disponíveis no acervo da SMA (em curso).  
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- Identificação de 38 polígonos com provável alteração. 
 
- Georreferenciamento de Reservas Legais - Revisão e correção de aproximadamente 400 processos 
dados anteriormente como georreferenciados por terceirizada, elaborando correções e 
complementações, inclusive no SIGAM e carregamento dos mesmos no SIGAMGEO (em curso).  
 
- Organização das informações das Reservas Legais georreferenciadas. 
 
- Aquisição e organização de material cartográfico - Aquisição de imagens de satélite de média 
resolução espacial (pixel de 5m) do ano de 2010 para uso da Coordenadoria, em especial para o 
monitoramento de remanescentes de vegetação nativa – foram adquiridas imagens referentes às 
UGRHIs 20, 21 e 22 e auferida a ortorretificação das mesmas e das imagens adquiridas em dezembro 
de 2010 referentes às UGRHIs 12, 15, 16, 17, 18 e 19. 
 
- Parceria:  IGC e a CPLA.  Finalidade:  aquisição e georreferenciamento das cartas 1:10.000 
existentes – aproximadamente 1.787 cartas georreferenciadas e inseridas no banco de dados.   
 
- Ortorretificação das imagens do satélite Landsat 5 ao longo do ano de 2011 (atividade contínua) para 
composição da base de dados e monitoramento dos remanescentes de vegetação nativa – 100 
imagens ortorretificadas. 
 
- Produção de informações de interesse da CBRN  - apoio às demais áreas técnicas da coordenadoria, 
Instituto florestal, incluindo: - Elaboração de relatórios para avaliação de assuntos pertinentes à 
Fiscalização (AIAs, TCRAs, LUPA).  
 
- Produção do Almanaque CBRN, contendo os dados mais relevantes para a CBRN de cada município 
do Estado de São Paulo (aprimoramento diário). 
 
- Elaboração de especificações e termos de referência sobre equipamentos e serviços de tecnologia e 
informação, notadamente imagens de satélite.  
 
- Testes e alterações no sistema “Olho de Águia”  - viabilizar seu funcionamento. 
 
- Gestão técnica do contrato CBRN - Mapeamento Agroambiental - com a FUNCATE. 
Acompanhamento do produto contendo o mapa com as principais alterações nos remanescentes de 
vegetação e as áreas de APP tomadas por cultivo de cana. 
 
- Administração do Servidor de Dados e Arquivos do DFM - contendo os Documentos de produção 
diária do DFM (Diretoria) e de seus 2 centros – CF e CM (Processos, Projetos e Agendas), base de 
dados espaciais do CM. 

 
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; - Apoiar ações voltadas à proteção de áreas de 
mananciais. 
1) Projeto Etanol Verde – gerenciamento - até dezembro de 2011  tornaram-se Signatárias do 
Protocolo Agroambiental: 173 usinas e 29 associações de fornecedores de cana. Certificados de 
conformidade agroambiental para as agroindústrias: 167 concedidos. Associações: 27. As vistorias às 
Unidades Agroindustriais foram ampliadas e iniciou as vistorias às Associações de Fornecedores de 
Cana. As usinas signatárias do Protocolo são responsáveis pela produção de 94% do etanol do 
Estado. 
 
2)  Avanços na eliminação da queima da palha da cana: aumento da área colhida crua de 34% na 
safra 2006/2007 para 56% na safra 2010/2011.   
 
3) Publicação dos Cadernos de Educação Ambiental “Etanol e Biodiesel” e “Agricultura Sustentável”, e 
articulação junto ao Centro Paula Souza para distribuição dos mesmos para 202 ETEC’s de São 
Paulo. 
 
4) Gerenciamento do Projeto Guarapiranga Sustentável: 
 
a) ações referentes ao Protocolo de Boas Práticas Agroambientais com a Prefeitura de São Paulo:  



 497

 
Participação na Comissão Executiva, elaboração de Check-list e roteiro de Plano de Conversão e 
emissão e renovação de certificado a cerca de 37 produtores aderentes. 

 
b) reuniões para elaboração de texto e implantação do Protocolo nos municípios de Embu-Guaçu e 
Itapecerica da Serra; c) reuniões conjuntas com CEA/SMA para ação conjunta na elaboração de 
Manual de Boas Práticas Agroambientais; d) atualização do Portal 
www.sigam.ambiente.sp.gov.br/agroecologia da Rede de Agroecologia Guarapiranga, que conta 
atualmente com 128 membros; e) atualização do cadastro de agricultores nos municípios da Bacia; f) 
participação em eventos e g) diversas palestras e concessão de entrevistas para revistas e jornais. 
 
5) Gestão da etapa piloto do Projeto Mina Dágua: trabalhos técnicos, realização de capacitações para 
os municípios parceiros; visitas técnicas e reuniões; elaboração de minutas de Edital e Convênio; 
apoio na gestão municipal e na avaliação de impacto do projeto; realização de eventos e elaboração 
de materiais de comunicação (página na internet e informativos). Dez municípios assinaram contratos 
com o FECOP. Finalidade: viabilizar o início das contratações junto aos proprietários provedores de 
serviços ambientais. 
 
6) Participação em eventos para divulgação do Projeto Mina Dágua, concessão de entrevistas para 
revistas, jornais e rádios sobre o tema. 
 
7) Ações de controle e fiscalização do comércio de madeiras, principalmente madeira de origem 
Amazônica (Operação Amazônia – Julho/2011): 
 

Pontos de bloqueio: 84. Veículos: 364. Estabelecimentos fiscalizados: 61. Resultado: 50 Autos de 
Infração Ambiental. Valores de multas impostos: R$ 2.200.000,00. 

 
8) Fomento às florestas plantadas - Cadastradas: 3.351 pessoas físicas e jurídicas consumidoras de 
matéria-prima florestal (produtos madeireiros) no sistema da Reposição Florestal. Geração de plantio: 
5.250.000 árvores;  
 
9) Capacitação: Cursos de identificação de madeira e técnicas de fiscalização para policiais ambientais 
e técnicos da SMA, operação do Sistema DOF para as madeireiras e uso do Sigam para Associações 
de Reposição Florestal. Total:  Cursos: 8. Participantes: 140.  
 
10)Continuidade nas atividades e ações de 2010. 

 
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) Execução do Plano de Trabalho do Convênio entre o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA e 
o Estado de São Paulo - Acordo de Cooperação Técnica para Gestão Compartilhada dos Recursos 
Faunísticos. 
 
2) Prosseguimento do treinamento do corpo técnico do centro de Fauna Silvestre para receber as 
atribuições do IBAMA e o estabelecimento de normas e documentos relacionados. 
 
3) Emissão de 68 Autorizações de Transporte para Zoológicos, 02 Autorizações Excepcionais para 
Exposição de Animais, 10 Autorizações de Manejo e 88 Autorizações de Manejo de Fauna. 
 
4) Coordenação do Grupo de Trabalho sobre Atividades Pesqueiras, instituído pelas Resoluções 
SMA/SAA/SSP 001/2011 e 002/2011; (Portaria CBRN 48/2011). Finalidade: diagnosticar as normativas 
referentes à pesca. 
 
5) Elaboração de Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria 
Estadual de Saúde para o estabelecimento de diretrizes voltadas ao manejo populacional de capivaras. 
Objetivo:  controlar a Febre Maculosa Brasileira (FMB) no Estado de São Paulo.  
 
6) Criação de grupo de discussão on line com participação de profissionais habilitados, cuja finalidade foi 
estabelecer embasamento para a elaboração do Programa Estadual de Destinação da Fauna 
Apreendida. 
 
7) Reserva Legal: realização de  visitas técnicas e encontros para discussões e atualizações sobre esse 
assunto com os técnicos das unidades descentralizadas da CBRN.  

http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/agroecologia
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8) Em 2011, no Estado de São Paulo, 907 propriedades averbaram Reserva Legal. Área averbada: 
55.684,27 hectares. Firmaram o compromisso com a SMA 93 propriedades de averbar um total de 
2.788,984 hectares como Reserva Legal. Georreferenciamento de Reserva Legal foram realizadas as 
seguintes ações: revisão e correção no georreferenciamento de aproximadamente 400 hectares de 
reserva legal; organização das informações das Reservas Legais georreferenciadas. 
 
9) Desenvolvimento da estratégia que será adotada para financiamento de projetos no âmbito do Projeto 
de Desenvolvimento Rural Sustentável. 
 
10)Análise da Viabilidade Técnica e Financeira e Acompanhamento de Projetos do FEHIDRO – Agente 
Técnico do FEHIDRO (118 projetos em andamento ou em análise). 

 
 
CEA – Coordenadoria de Educação Ambiental 
 
Departamento de Atividades de Educação Ambiental – DAEA 
 
Centro de Capacitação – CECap 

1) Mata Ciliar 
1.1 Publicação: “Matas Ciliares e o Meio Ambiente Rural – uma proposta de trabalho para educadores”  
Parceria: Secretaria Estadual de Educação, com revisão da CENP. Impressão: em 2011. Objetivo: 
distribuição e divulgação da publicação. Publicação: 1.000 exemplares. Distribuição: 800 publicações.  
 
1.2 Vídeo – “Mata Ciliar - uma experiência socioambiental” - apresenta as experiências de produtores 
rurais participantes do projeto Mata Ciliar e a proposta de buscar iniciativas de preservação e 
reconstrução das matas ciliares. Vídeos produzidos – 3.000 unidades. 1.658 vídeos distribuídos. 
2) Mananciais 
2.1 Distribuição Caderno Billings - Distribuição da publicação Billings às escolas da Sub-região 
hidrográfica Billings-Tamanduateí. 
3) Programa de Jovens – PJ MAIS 
3.1 Rede do Programa de Jovens: Meio Ambiente e Interação Social - Acompanhamento das reuniões 
de Coordenação da Rede e visita específica a 4 Núcleos de Educação Ecoprofissional (NEE). 
Finalidade: levantamento das informações a partir de entrevista com o Coordenador do NEE. 
4) ECOATITUDE - Elaboração de Material Didático - para ampla divulgação do tema, conforme disposto 
na Resolução SMA 031, de 30 de junho de 2011. Material elaborado e publicado no site da SMA. 
5) Serra do Mar -  
5.1 - Publicação do Livro: Educação Ambiental em busca do Cotidiano - Livro que sintetiza experiência 
de formação de coordenadores pedagógicos de escolas municipais de Cubatão através da estratégia 
“Cartografia Social”.  Realização: - levantamentos de cartografia social por equipe contratada 
identificando características socioambientais e educadoras do território de Cubatão e de escolas 
municipais. -  encontros para refletir e debater sobre os resultados do levantamento com os 
Coordenadores Pedagógicos das escolas.  - encontros com as escolas e secretaria municipal de 
educação de Cubatão, com vistas a distribuir o material e propor o uso do livro na formação de 
professores da rede. 
 
5.2- Programa de Jovens – NEE Cubatão - Formação de turma com 30 jovens. Contrato de organização  
(quatro educadores e um coordenador) do Núcleo de Educação Ecoprofissional - NEE de Cubatão 
encerrado no 1° semestre de 2011. Foram experimentadas diferentes estratégias metodológicas, como 
turismo pedagógico de base local, pesquisa-ação e pesquisa-intervenção. 
 
5.3 Termo de Ajustamento de Conduta - Programa Cubatão Sustentável - seis projetos no Parque 
Ecológico do Perequê: 1) plano de manejo; 2) construção de um viveiro de espécies nativas, 3) 
reflorestamento, 4) diagnóstico de ecomercado; 5) integração dos jovens do PJ aos projetos anteriores, 
6) manutenção do NEE do PJ (Núcleo de Educação Ecoprofissional - Programa de Jovens) . 
 
Em 2011 iniciou o projeto para desenvolver relatório oriundo de pesquisa-ação da CEA com subsídios a 
programa de EA na formulação e revisão de planos de manejo de UC. 
6) Espaço Vida – Parque Villa Lobos 
 

Projeto de Formação Continuada de Educadores em Educação Ambiental - desenvolvido por técnicos 
da CEA, da Administração do Parque Villa Lobos e estagiários. Trata de formação continuada de 
professores (ciclo II e ensino médio) em educação ambiental a partir da compreensão das relações 
entre parque urbano e cidade, dos conflitos socioambientais e da educação moral para formação de 
valores. Busca proporcionar aos professores subsídios para que reflitam sobre suas práticas e 
desenvolva atividades próprias em educação ambiental, tendo o parque como espaço educador.  
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7) Convênio SMA – CNBB - Firmado para a campanha da fraternidade de 2011 – Fraternidade e a Vida 
no Planeta. A CEA é responsável por proferir palestras com temas ambientais nas 47 dioceses paulistas. 
Palestras marcadas: 17. Realizadas: 09. 

8) Pomar Urbano  
Elaboração de Programa de Educação Ambiental para Visita Educativa - atender grupos de visitantes do 
Pomar Urbano e formação continuada de professores em Educação Ambiental. 
Realização: reuniões de grupo de trabalho composto por técnicas da CEA e do Gabinete da SMA.  

 
Centro de Análise e Avaliação de Projetos – CAAP 
 
1. Agente Técnico do FEHIDRO - A Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente é um dos Agentes Técnicos do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (FEHIDRO).  
 
1.1 - Balanço dos Projetos em 2011: estão em andamento 220 projetos financiados.  
 

Projetos CEA - quantidade 
Em análise 36 
Não iniciados 58 
Em execução 127 
Concluídos 49 
Cancelados 63 
CEA como Tomadora 1 
Total CEA 334 

Projetos Concluídos em 2010/2011 
Projetos Concluídos em 2010 7 
Projetos Concluídos em 2011 14 
Total 21 

Valores liberados– 2011 
Total liberado R$ 3.107.814,47 

Pareceres Técnicos Emitidos - quantidade 
Total 271 

 
1.2 - Roteiro para elaboração de projetos de EA - Educação Ambiental: - Em maio de 2011, foi 
organizada uma versão ampliada e atualizada, contemplando sugestões de Tomadores de 
recursos FEHIDRO e dos Especialistas Ambientais que atuam nas Unidades de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos (UGRHI) do Estado. 
 

1.3 Cursos de Capacitação para Tomadores de Recursos FEHIDRO em Projetos de Educação 
Ambiental - Foram ministrados seis cursos para tomadores de recursos em 2011, sobre o tema 
Educação Ambiental nos Projetos FEHIDRO com base no Roteiro elaborado pela equipe, 
envolvendo oito Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) – TG, SJD, BPG, PARDO, MOGI, PS, 
SM e BS e cursos para elaboração de projetos em EA – FEHIDRO. 
 
2. Implementação da Política de Educação Ambiental Junto à Política de Recursos Hídricos 
 
 2.1 Atividades – organização e/ou participação nos seguintes eventos: 

- IX Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos (setembro/2011). Objetivo: 
planejar ações de EA em conjunto com a Secretaria da Educação e Câmaras Técnicas de Educação 
Ambiental (CTEAs). 
- Encontro Formativo integrado em Educação Ambiental e Gestão de Águas - II Seminário Nacional de 
Formação em Educação Ambiental no SINGREH (outubro 2011), destinado a membros de CBHs de 
todo o Brasil, representantes de câmaras temáticas e profissionais de EA. Objetivo: promover o debate 
e troca de experiências, visando à formulação de estratégias de EA. 
- XIII Encontro dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Brasil – ENCOB. Objetivo: articulação dos 
diversos CBHs do país. 
- XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos - reflexões sobre ações para o enfrentamento de 
questões técnicas, científicas, econômicas, sociais e ambientais ligadas aos recursos hídricos.   

 
2.2 - Representação da SMA através da CEA nas Câmaras Técnicas de Educação Ambiental 
do CNRH, CRH e CBHs do Estado de São Paulo. 
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3. Atuação Descentralizada da Coordenadoria nas Bacias Hidrográficas - CBHs 
 
O CAAP, por meio dos funcionários que atuam nas bacias hidrográficas, coordenou, promoveu 
e participou de encontros e ações em conjunto com diferentes atores do poder público 
municipal, estadual e da sociedade civil organizada das respectivas regiões. 
 
3.1 - Reuniões com a equipe –  

Realização: três reuniões com a equipe do CAAP em 2011: 1 em Araras e 2 em São Paulo. Objetivo: 
integrar os técnicos que atuam nos CBHs e agências ambientais do interior e litoral.  

 
3.2 Principais atividades desenvolvidas pelos Especialistas Ambientais-EA nos CBHs e nas 
Agências Ambientais: 

- Composição da Câmara Técnica de EA; - orientações e acompanhamento a tomadores e proponentes 
de projetos do FEHIDRO; - desenvolvimento de atividades de educação ambiental em gestão de 
recursos hídricos; -  articulação com outras entidades governamentais, como diretorias de ensino, 
outras secretarias ambientais e Instituto Florestal, composição de Conselhos Municipais de EA, 
acompanhamento do projeto Criança Ecológica, formação de convênios, palestras sobre elaboração de 
projetos de EA para o FEHIDRO, palestras variadas sobre EA, organização e coordenação de oficinas, 
como a 1ª Oficina Regional de Elaboração de Projetos de Educação Ambiental para o FEHIDRO na 
Baixada Santista e Oficina de Planejamento Estratégico Participativo das CTEAs do CBH-Alto Ttietê. 

 
Centro de Mobilização – CEMob 

1.Cadastramento de Entidades Ambientalistas do Estado de São Paulo: 34 entidades certificadas e 04 
cadastradas. Total: 38. 
2.Condução do Processo de Diálogo Com Sociedade Civil com Vistas à Regulamentação da Política 
Estadual de Educação Ambiental: Reuniões: 9. Participantes: representantes da Sociedade Civil e 
membros do Governo. Seminário da Política Estadual de Educação Ambiental: 194 participantes. 

 
Departamento de Documentação e Difusão -DDD 
 
Centro de Referências em Educação Ambiental 

Produção da Exposição Temática itinerante Biodiversidade 
Reprodução do DVD Vídeo-Documentário uma Experiência Sócio-Ambiental 
Reimpressão da Cartilha “Água Na Medida Certa” e de oito “Cadernos da Série Educação Ambiental’: 
Ecocidadão (3ª. Edição) 

Temas: Habitação Sustentável, Consumo Sustentável, Agricultura Sustentável, Gestão Ambiental, 
Etanol e Biodiesel, Mudanças Climáticas e Desastres Naturais  

Aquisição de Materiais para a biblioteca e Videoteca do CEREA 
200 publicações e 80 vídeos. Realização:  2.994 atendimentos. Publicações: 377.343 doadas às 
Instituições públicas e privadas da Capital e dos Municípios do Estado de São Paulo. Empréstimos:  
149 referentes às exposições itinerantes.  Público visitante: 100.407 pessoas.  

Atendimento ao Público na Biblioteca do Parque Ecológico Guarapiranga - Aquisição: 200 exemplares 
de publicações. Atendimentos: 5.400 incluindo elaboração de pesquisas e empréstimos de publicações. 
Participação e Organização em Eventos: Feira Inclusiva – Parque da Independência; Virada Inclusiva – 
Parque Ecológico Guarapiranga; AVISTAR – Parque Villa Lobos; 5º Revelação – Juntos Somos Mais, 
no Espaço Clube da Turma – Jardim Ângela; A Carona em Grandes Centros – Alternativa para 
Funcionários e Iniciativa Sustentável para Empresas no Centro Empresarial de São Paulo. 

 
CPLA – Coordenadoria de Planejamento Ambiental 
 
Departamento de Informações Ambientais - Centro de Integração e Gerenciamento de Informações 
- Centro de Diagnósticos Ambientais  

Relatório de Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo – RQA 2011 
Fonte de Recursos: orçamento CPLA – Valor:  R$ 60.855,00  
 
Objetivo: Análise, tratamento e diagnóstico dos dados e informações ambientais do Estado de São 
Paulo e disseminação destas informações ao público. Finalidade: determinar quais as principais 
variáveis de influência do meio ambiente; - analisar o status da qualidade ambiental do Estado; - 
subsidiar a elaboração e a implantação de políticas públicas.  
 
Status: Concluído 
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Painel da Qualidade Ambiental 2011 
Fonte de Recursos: orçamento CPLA. – Valor:  R$ 33.495,00  
 
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. Finalidade: - 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 

Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira– RQA ZC 
Fonte de Recursos: orçamento CPLA. 
 
Objetivo: Análise, tratamento e diagnóstico dos dados e informações ambientais da Zona Costeira 
paulista e disseminação destas informações ao público. Finalidade: - determinar as principais variáveis 
de influência do meio ambiente e analisar o status da qualidade ambiental nos quatro setores costeiros; 
-  subsidiar a elaboração e a implantação de políticas públicas.  
 
Status: Em elaboração. 
Modelagem de dados espaciais para a formulação da Infraestrutura 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 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: Concluído 
Convênio de Cooperação Técnico Operacional:  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). Procedimento: 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 servidor de catálogo de metadados e geoportal 
interativo dotado de funções de descoberta de fontes.  
 
Status: - Equipamentos de informática parcialmente adquiridos; -  contratação de serviços de 
consultoria em procedimento de licitação internacional. 
Manutenção do Laboratório de Geoprocessamento da CPLA para estudos ambientais - LabGeo  
Fonte de Recursos: Orçamento CPLA  
 
Objetivo: Implantação de infraestrutura tecnológica. Finalidade: subsidiar a elaboração de estudos 
focados em análise ambiental especializada, sistematização e unificação de bases de dados 
geográficos ambientais. Conta com aquisição e atualização de softwares e treinamento.  
 
Status: Manutenção realizada.  Atividade é de natureza contínua. 
Fornecimento de imagens orbitais, digitais, multiespectrais e coloridas para a UGRHI 2  
Fonte de Recursos: orçamento CPLA – Processo nº 9.442/11 - Valor: R$ 197.000,00. 
 
Objetivo: Fornecimento de imagens brutas orbitais em formato digital com respectivas licenças de uso; 
imagens de satélite ortorretificadas (bandas separadas); mosaicos ortorretificados e documentação 
complementar, relativos à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 2 (Paraíba do 
Sul). Finalidade: subsidiar os trabalhos da revisão do zoneamento ambiental de áreas com atividade 
minerária de extração de areia na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.  
 
Status: Procedimento licitatório em fase de finalização 
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Mapeamento Temático do Uso e Ocupação do Solo da região da UGRHI 5 
(Piracicaba/Capivari/Jundiaí) na escala 1:25000 

Fonte de Recursos: orçamento CPLA – Processo nº 6.891/2011 - Valor: R$ 577.070,00 
 
Objetivo: Mapeamento da situação do Uso e Ocupação do Solo no Est. de SP através de interpretação 
de imagens de satélite de alta resolução, já adquiridas pela CPLA dos anos de 2007 e 2009. 
 
Status: Em procedimento licitatório. 

Estruturação de Base de Dados Socioeconômicos 
Fonte de Recursos: orçamento CPLA – Valor estimado: R$1.000.000,00 
 
Objetivo: Estruturação da base de dados relacional do padrão de uso e cobertura da terra e do padrão 
socioeconômico e de infraestrutura sanitária do Estado de São Paulo, gerando como produto a malha 
de unidade homogênea de cobertura da terra (UHCT). Finalidade: a malha subsidiará a elaboração do 
Mapa de Risco do Plano de Ação Estratégica e Prevenção de Desastres Naturais e a elaboração do 
Zoneamento Ecológico-Econômico. 
 
Status: TR em elaboração. 

Compartimentação do meio Físico e Delimitação de Sub-bacias 
Fonte de Recursos: FEHIDRO – Valor: R$ 650.000,00 
 
Objetivo: Delimitação de sub-bacias e compartimentação do meio físico e elaboração de Unidades 
Territoriais Básicas. Plano de Informações para estruturação do Mapa que aponta potenciais áreas de 
risco. 
 
Status: Projeto aprovado pelo CORHI. TR em andamento 

 
Departamento de Planejamento Ambiental Estratégico - Centro de Zoneamento Ambiental, Centro 
de Políticas Públicas e Centro de Projetos 
 

Metodologia e Regulamentação do Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE 
Fonte de Recursos: orçamento CPLA 
 
Objetivo: Consolidar a metodologia e a regulamentação para o Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Estado de São Paulo, como instrumento básico e referencial para o planejamento ambiental e a gestão 
do processo de desenvolvimento.  
 
Status: - Elaborado o documento “Estratégia para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de 
São Paulo”, com diretrizes iniciais ratificadas pelo Secretário da Pasta. - Realização do Seminário 
“Zoneamento Ecológico-Econômico – base para o desenvolvimento sustentável do Estado de São 
Paulo”. Minuta de instrumento legal para regulamentação estadual em elaboração.  

Zoneamento Ecológico-Econômico da UGRHI 2 – Paraíba do Sul 
Fonte de Recursos: orçamento CPLA 
 
Objetivo: - Elaboração de diagnóstico, análise das dinâmicas territoriais, análise das bases 
cartográficas da região, levantamento das políticas públicas existentes, projeção de cenários, 
indicadores, elaboração participativa da proposta de zoneamento ecológico econômico e 
estabelecimento de diretrizes para implantação de planos de ação e gestão, de acordo com a 
metodologia e regulamentação a serem estabelecidas para todo o Estado. 
 
Status: Lançada a publicação “Subsídios ao Planejamento Ambiental da UGRHI 02 – Paraíba do Sul”, 
sendo necessários o planejamento e execução das demais etapas. 

Revisão do Zoneamento Ambiental para mineração de areia na várzea do Paraíba do Sul 
Objetivo: Elaborar uma proposta de revisão do zoneamento ambiental de áreas com atividade 
minerária de extração de areia na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, no Estado de São Paulo. - 
Estudar medidas de recuperação de áreas degradadas por essa atividade. Execução: Grupo de 
Trabalho - GT criado pela Resolução SMA nº 16/11. 
 
Status: Concluída a “fase de nivelamento de conhecimentos” do GT, documentada no Processo SMA 
16.468/10. Os trabalhos descentralizados por temas prioritários  está em andamento. 

Grupo de Trabalho de Análise e Planejamento de Políticas Públicas 
Fonte de Recursos: orçamento CPLA 
 
Objetivo: - Fortalecer a utilização da análise de políticas públicas na Secretaria de Meio Ambiente como 
subsídio para a formulação e implementação de ações governamental. - Promover uma cultura 
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institucional de planejamento de políticas públicas, de forma que estas sejam precedidas por um 
processo de planejamento orientado por objetivos e monitoradas via estratégias de avaliação (de 
processo, de resultado e de impacto). - Subsidiar os gestores para mudanças de direção e estratégias 
que se façam necessárias. 
 
Status: 1 – Concluída a avaliação da eficácia de Políticas Públicas formuladas e executadas no âmbito 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente no período 2007-2010. 
2- Concluídos os trabalhos de subsídios à elaboração do Programa Plurianual - PPA 2012- 2015, a 
partir da avaliação da eficácia de Políticas Públicas formuladas e executadas no âmbito da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente. 
3 – Adaptação e aplicação de metodologia de avaliação e planejamento de políticas públicas 
ambientais, voltadas para sua melhoria contínua, em andamento. 
4 – Adaptação e aplicação de metodologia de planejamento de políticas públicas ambientais voltadas a 
subsidiar a elaboração do Programa Plurianual 2015- 2019 - em andamento. 

Convênio de Cooperação Técnica entre SMA e Unicamp 
Fonte de Recursos: FAPESP, Gestor dos Recursos: UNICAMP.  Valor: R$ 236.399,00 
 
Objetivo: Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa para inovação em políticas públicas. 
 
Status: Projeto aprovado pela FAPESP. Aguarda assinatura de convênio pelas partes. 

Projeto Ambiental Estratégico “Aquíferos” 
Fonte de Recursos: FEHIDRO (Contrato nº 553/06) - Processo nº 7066/07 e orçamento CPLA. 
 
Objetivo: - Elaborar - diretrizes para o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental. - minuta da Lei 
Específica para a Área de Proteção e Recuperação da zona de afloramento do Manancial Sistema 
Aquífero Guarani – APRM-SAG. Contratada: Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 
 
Status: - Impressão e lançamento do Caderno “Subsídios ao Plano de Desenvolvimento e Proteção 
Ambiental da Área de Afloramento do Sistema Aquífero Guarani no Estado de São Paulo”. - Conclusão 
da minuta da Lei Específica para criação da Área de Proteção e Recarga do Manancial Aquífero 
Guarani. - Apresentação do Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da área de Afloramento 
do SAG e da minuta da Lei Específica para a SSRH e em quatro dos nove Comitês de Bacia que serão  
abrangidos.  

Resíduos Sólidos 
Objetivo: - Subsidiar a implementação dos instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos, com 
Decreto Estadual nº 54.645/ 2009). - Revisão do Plano Diretor de Resíduos Sólidos da região do projeto 
“Entre Serras e Águas”. - Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos – em andamento. - 
Revogação das Resoluções SMA 24/2010 e 131/2010 pela Resolução SMA 011/2011. - Publicação da 
Resolução SMA 38/2011 que estabeleceu prazo de 60 dias para que os fabricantes e importadores 
apresentem propostas de Logística Reversa ou de Responsabilidade Pós-Consumo. - Minuta de 
Resolução SMA para estabelecimento de metas relativas à Resolução SMA 24/2010 – Concluída e não 
publicada em função da revogação da Resolução SMA 24/2010. - Elaboração do Índice de Gestão de 
Resíduos Sólidos – IGR. Atividade contínua anual. 

Projetos FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
Objetivo: - Análise técnica, gerenciamento técnico e financeiro de projetos FEHIDRO.-Acompanhamento 
dos pareceres técnicos e financeiros.  Status: atividade contínua. 
 

Análise de 90 empreendimentos: 08 empreendimentos “em análise; 30 empreendimentos “não 
iniciados”; 52 empreendimentos “em execução”; Concluídos (37) e cancelados (45).  

 
 Realização: emissão de 169 pareceres, 183 despachos, 35 ofícios e 32 memorandos. 

Plano Integrado de Gerenciamento Regional dos Resíduos da Construção Civil e Resíduos 
Volumosos e de projetos interligados nos municípios 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 a ser implantado. – Realização:  - articulação política para a 
formação de Consórcio entre os municípios (em andamento). - autorização da Lei Municipal  para 
formação de Consórcio municipal: 

Lei aprovada pela Câmara: Ferraz de Vasconcelos e Poá. - Aguardando votação na Câmara 
Municipal:  Suzano.  
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Compensação Ambiental Relativa às Obras de Duplicação 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.   
 
Realização: adequação ambiental das atividades de suinocultura e da produção de carvão em Pedra 
Bela – Processo de aquisição de equipamento em andamento. 

Programa Construção Civil Sustentável 
Objetivo: Implantação de Programa de Construção Civil Sustentável 
 
 - Elaboração de Minuta de Resolução que institui o Programa Estadual de Construção Civil Sustentável 
no âmbito da Administração Pública – concluída. 
- Diagramação e impressão: 10.000 exemplares do Caderno de Educação Ambiental - “Habitação 
Sustentável”. Público:  professores/alunos do ensino médio. Distribuição: 8.000 exemplares.  

 
Assistência Técnica da Coordenação 

Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis 
Objetivo: Avaliação de itens do Catálogo de Materiais e Serviços – CADMAT/SIAFISICO para fins de 
concessão do Selo de Responsabilidade Socioambiental; Disponibilização de informações e 
orientações relativas ao Programa no site da CPLA; Acompanhamento do formulário “Cadastre seu 
Eco produto” para criação de novos itens no CADMAT/SIAFISICO.  
  
Status: Avaliação de itens: em andamento (atividade de natureza contínua); CADMTA/SIAFISICO 
atualmente em processo de análise pela Secretaria da Fazenda. Participação:  representante da CPLA 
na Comissão Interna de Contratações Públicas Sustentáveis (Resolução SMA nº 35, de 15/07/2011). 

ICMS Ecológico 
Objetivo: Elaboração do cálculo do índice de participação dos Municípios no produto da arrecadação 
do ICMS relativamente à existência de espaços territoriais especialmente protegidos. Atendimento: 
telefônico e por e-mail à Ouvidoria da SMA e às Prefeituras paulistas. 
 
Status: Cálculo relativo a 2011: concluído (periodicidade anual). 

Ecoatitude 
Objetivo: - Inserção da sustentabilidade nas atividades desempenhadas pelos servidores do SEAQUA, 
com relação aos temas Água, Energia, Transporte e Resíduos. - Coordenação do Grupo de Gestão da 
Sustentabilidade da CPLA, responsável pela implementação das diretrizes do Programa. 
 
Status: Revogação da Resolução SMA 007/2010 que instituiu o Programa Ecoatitude e adoção de 
boas práticas ambientais no ambiente de trabalho, no âmbito do SEAQUA (Resolução SMA nº 31, de 
30/06/2011). Elaboração e divulgação do Guia de Boas Práticas Ambientais. 

Gerenciamento Costeiro (GERCO) – Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia 
Objetivo: Dar prosseguimento ao processo de implementação do GERCO na região. 
 
Status: Elaboração de proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) em andamento pelo 
Grupo Setorial de Coordenação. 

Gerenciamento Costeiro Baixada Santista 
Objetivo: Dar prosseguimento ao processo de implementação do GERCO na região. 
 
Status: Proposta de ZEE finalizada pelo Grupo Setorial de Coordenação, apresentada em três 
audiências públicas e aprovada pelo CONSEMA.   

Gerenciamento Costeiro Litoral Norte 
Objetivo: Revisar o Zoneamento Ecológico-Econômico em vigência na região. 
 
Status: Elaboração de estudos que subsidiarão a revisão do ZEE em andamento. 

Gerenciamento Costeiro – Vale do Ribeira 
Objetivo: Retomar o processo de implementação do GERCO na região 
 
Status: Eleição e posse dos representantes do Grupo Setorial de Coordenação. Aprovação do 
regimento interno do Grupo Setorial. Início da fase de elaboração da proposta de ZEE. 

Gestão da CPLA 
Objetivo: Melhoria da Gestão da Coordenadoria a partir de grupos de trabalho estabelecidos nas áreas 
de Sustentabilidade, Comunicação, Processos, Pessoas e Conhecimento. 
 
Status: Realização de campanhas educativas e ambientais direcionadas ao público interno, edição de 
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informativos sobre atividades realizadas na Coordenadoria, divulgação de eventos de capacitação, 
divulgação das atividades da CPLA no site da SMA e no Twitter, conclusão do desenvolvimento de 
metodologias para realização de trabalhos e conclusão do desenvolvimento do fluxo de processos. 

 
 
 

II. Entidades Vinculadas 
 
 

1. Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de 
São Paulo 
 

Gestão de Unidades de Conservação 

Gestão:  92 unidades. São 89 Unidades de Conservação, sendo 47 de proteção integral e 42 de uso 
sustentável, 03 áreas protegidas. Apóia a gestão de 21 RPPNs – Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural – estaduais. 
 
Atividades:  - Estruturação de projetos que possibilitem,alcançar ganhos de qualidade na gestão das 
Unidades de Conservação: - comunicação, normatização, gestão compartilhada de pequenas Unidades 
de Conservação - UC, sistema de informações para a gestão ambiental, reorganização da estrutura 
institucional e matriz de parcerias para a sustentabilidade das Unidades de Conservação. Na 
reorganização da estrutura institucional, busca-se a gestão regional e descentralizada das Unidades de 
Conservação. 
 
Contratação:  aprovados no Concurso Público nº 01/2010. Total: 89 funcionários, sendo 11 agentes de 
recursos ambientais, 11 guarda-parques, 33 técnicos de recursos ambientais e 34 analistas de recursos 
ambientais. 

 
Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica 
Aquisição de bens: 
Concluídos: - mobiliário permanente e de consumo para o Parque Estadual Ilha do Cardoso;  - material 
de consumo - Equipamentos de Contingência;  - material permanente para manutenção de Trilhas; - 
embarcação para o Parque Estadual Ilha do Cardoso. 
 
Em execução: - Confecção de Mobiliário para o Parque Estadual da Ilha do Cardoso; - Aquisição de 
Equipamentos de Contingência 
Consultorias: 
Concluídos:   - Estruturação das Unidades de Negócio; - Estudos do Sistema de Trilhas e Atrativos; - 
Plano:  Contingências para Emergências, - Marketing Turístico Responsável. 
 
Em execução:  projeto executivo de reforma do píer do P.E. da Ilha do Cardoso. 
 
Em licitação/ adjudicação: Implantação de Exposições Temáticas nos P. E. Carlos Botelho, Ilha do 
Cardoso, Intervales e Ilhabela 
Obras de Infraestrutura: 
Concluídas:   - Revitalização do Núcleo Perequê, no P. E. da Ilha do Cardoso; - Implantação de 
Exposições Temáticas nos Centros de Visitantes dos P. E. Turístico do Alto Ribeira e Caverna do Diabo 
- Implantação de estruturas de apoio aos visitantes na Estrada-parque no P. E. Carlos Botelho. 
 
Em licitação/ adjudicação:   - Construção da Pousada Lontra no P. E. Intervales; - Iluminação Interna da 
Caverna do Diabo no P. E. Caverna do Diabo; - Implantação do Sistema de Trilhas e Atrativos. 
Cursos de capacitação:  
- Capacitação dos Agentes Municipais; - Capacitação Comunitária; - Capacitação das micro e 
pequenas empresas de turismo do entorno dos seis Parques integrantes do projeto. 
 Beneficiários: 2,6 mil pessoas, abrangendo: agentes municipais, comunidades tradicionais e micro e 
pequenos empresários da área de influência das UC inseridas no Projeto. 
Outros: 
Organização de fóruns/ pólos de ecoturismo - em andamento. Objetivo:  maior autonomia por parte da 
sociedade civil na gestão do próprio desenvolvimento regional. 
 
Elaboração:  Planos de Gestão de Riscos e Planos de Contingências para Emergências (Contrato nº. 
10/2009/ UCP) e o Manual de Monitoramento de Impactos da Visitação. Capacitação: 114 monitores 
ambientais. 
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Programa “Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata 
Atlântica” 
Conjunto de intervenções no Parque Estadual da Serra do Mar, na Estação Ecológica Juréia-Itatins e no 
Mosaico de Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas do Estado de São Paulo. Objetivo:  conservação, uso 
sustentável e recuperação socioambiental da Mata Atlântica e do Litoral Paulista. Ação habitacional:  
execução da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU (construção de unidades 
habitacionais e reassentamento de famílias ocupantes irregulares do PESM). Ações ambientais - 
recuperação ambiental, instalações, equipamentos e serviços destinados a fiscalização e a 
implementação e melhoria dos programas de manejo das Unidades de Conservação à cargo da 
execução da Fundação Florestal e Policia Militar Ambiental, com apoio do Instituto de Botânica. 
 
Iniciado em Fevereiro/2011, as ações ambientais foram desenvolvidas com enfoque na 
instrumentalização das Unidades de Conservação e da Policia Militar Ambiental de forma a dotá-las dos 
meios necessários à melhoria na atuação e nas ações de fiscalização e proteção do patrimônio natural. 
 
Aquisição: 610 itens entre equipamentos de informática, cine-foto-som, localização e mobiliários. 60 
veículos e a contratação da construção de 02 (duas) Bases Conjugadas. Benefício: instalações que 
atenderão demandas dos Programas de Proteção e de Uso Público do Plano de Manejo do Parque 
Estadual da Serra do Mar, atendendo aos Núcleos Caraguatatuba e Santa Virgínia. 
 
 Continuidade de contratos: execução de 09 (nove) obras em fase final de execução, destinadas a 
instalação de 02 Centros de Visitantes, 02 Bases de Proteção, 03 Guaritas, 01 Sede Administrativa e 01 
conjunto de sanitários e quiosques para atendimento a visitantes. Serviços: elaboração do Plano de 
Monitoramento da Qualidade Ambiental e Plano de Implantação de Trilhas, ambos no PESM - Parque 
Estadual da Serra do Mar .  
 
Serviços terceirizados de vigilância e monitoria ambiental -  contratado:  32 novos postos. Total: 114 
postos de vigilância. - 14 postos novos de monitoria ambiental, aliados aos 56 postos. - Atendimento às 
demandas por recursos de custeio operacional destinado funcionamento das unidades e suas 
operações.  
 
Realização: 377 procedimentos administrativos, sendo: 04 tomadas de Preços, 29 Pregões Eletrônicos, 
11 Convites Eletrônicos, 18 Dispensas de Licitação e 315 Adiantamentos.  
 

Valor executado: R$  24.381.753 (US$ 13,25 milhões), representando 11% do valor contratado, sendo 
R$ 23.604.753,10 de Fonte 1 (RTE) e R$ 770.000,00 de Fonte 7 (BID).  

 

Gestão de Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

Gestão de 42 unidades de conservação de uso sustentável: 
 
 30 Áreas de Proteção Ambiental (APA); 05 Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS); 02 
Reservas Extrativistas (RESEX); 04 Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE); 01 Floresta Estadual; 
apoio a 21 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e ações de recuperação ambiental no 
âmbito do território gerido pela Fundação Florestal. 
 
Recursos: R$ 15.716.910,37, sendo 31% do orçamento, 36% de compensação ambiental, 2% de BID e 
31% de projetos. Os valores executados estão descritos nos recursos orçamentários e do BID. 
 
Beneficiárias: 2.551 famílias  dentro das onze UC de Uso Sustentável do Mosaico de Jacupiranga. 
Principais Resultados: 
1 – Conselhos Gestores:  - Em 2011 foram 24 conselhos constituídos, atendendo a 33 UCs, em razão do 
arranjo realizado para gestão, que contemplou a formação de conselhos unificados quando se trata de 
áreas sobrepostas ou contíguas, e conselhos diferentes para perímetros diversos de uma mesma UC. 
São 621 representantes, sendo 120 das comunidades, 255 da sociedade civil e 246 dos órgãos públicos. 
 
APA terrestres: Em 2011 encontram-se em funcionamento regular (reuniões ordinárias e extraordinárias) 
15 Conselhos Gestores, atendendo a 21 das 27 APA terrestres. As 4 APA do Mosaico Jacupiranga estão 
em processo de constituição dos respectivos Conselhos, outras quatro APA não tem previsão de 
constituição de Conselho pois estão ou entrarão em processo de municipalização da gestão (Banhado, 
Haras São Bernardo, Mata do Iguatemi, Morro do São Bento). 
 
Renovação - 9 conselhos atendendo a quinze APA - Cajamar, Cabreúva, Jundiaí, Corumbataí, Botucatu e 
Tejupá (perímetros Corumbataí e Botucatu), Ibitinga, Itupararanga, Parque e Fazenda do Carmo, 
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Piracicaba e Juqueri-Mirim (áreas l e ll), Represa Bairro da Usina, Rio Batalha, Silveiras, Sistema 
Cantareira, Várzea do Rio Tiête. Os Conselhos realizaram análise de licenciamentos ou ações 
relacionadas à elaboração do Plano de Manejo (elaboração do termo de referência, acompanhamento da 
contratação dos serviços e de sua execução). Para os temas específicos, são formados grupos de 
trabalho ou câmaras técnicas para aprofundamento da discussão. 
APA Marinhas: Os três Conselhos Gestores das APA Marinhas foram renovados no ano de 2011, com 56 
representantes da sociedade civil e 50 de órgãos públicos. Os conselhos das 3 APA estão estruturados 
em Câmaras Técnicas (CT) e Grupos de Trabalho (GT). 
 
RDS e RESEX - Reservas de Desenvolvimento Sustentável e Reservas Extrativistas: Em 2011 foram 
renovados 5 CD - RESEX da Ilha do Tumba; RDS Barreiro/Anhemas, de Lavras, dos Pinheirinhos, dos 
Quilombos de Barra do Turvo.  
 
Constituição dos Conselhos: São 160 representações: 98 representantes das comunidades, 26 de órgãos 
públicos e 36 da sociedade civil. Os regimentos internos de 05 RDS/RESEX estão aprovados, sendo que 
apenas RESEX Taquari e RDS de Itapanhapima, cuja gestão é conjunta encontram em fase de 
conclusão. Os Conselhos Deliberativos reuniram-se 54 momentos. Em razão do passivo social existente 
nas áreas que foram recategorizadas de UC de proteção integral para RDS, as demandas nos conselhos 
são regularização fundiária, infraestrutura básica e geração de renda. 

2 - Planos de Manejo  
 Em análise do CONSEMA (1): APA Botucatu 
Em elaboração (2): APA Várzea do Tietê e APA Cabreúva, Cajamar e Jundiaí. 
Em contratação (06): APA Corumbataí, Botucatu e Tejupá; Ilha Comprida; Piracicaba e Juqueri-Mirim 
(área ll), Represa Bairro da Usina; Sistema Cantareira; APA Marinhas, em conjunto com ARIE de São 
Sebastião e do Guará. 
Termo de Referência em elaboração (5): APA Campos do Jordão e Sapucaí-Mirim; Ibitinga; Piracicaba e 
Juqueri-Mirim (área l); Rio Batalha; Silveiras.  
Planos de Utilização concluídos (7): Dois planos de utilização das cinco RDS foram aprovados em seus 
respectivos Conselhos Deliberativos.  
 3 - Projetos de Desenvolvimento Sustentável 
Várias ações foram realizadas pelos gestores para o estabelecimento de parcerias, formais ou informais, 
no intuito de viabilizar a elaboração de projetos para captação de recursos: divulgação de financiamento, 
articulação de parcerias regionais e apoio na elaboração e execução de projetos específicos. Os recursos 
destinados às UC de uso sustentável decorrentes de 12 projetos e parcerias totalizam R$ 4.801.405,20. 
As APA têm 06 projetos em curso, em fases distintas de execução; as RDS e RESEX, 1 projeto e as 
RPPN, 1 projeto. O Programa de Desenvolvimento Sustentável da Palmeira Juçara:  estimativa para o 
ano de 2011 é aproximadamente R$ 3.348.000,00.  
4 - Mosaico de Unidades de Conservação da Juréia-Itatins -  Em novembro de 2011 foi realizada 
informação técnica referente ao Parecer CJ/SMA nº 1.203/2011, e encaminhado à SMA. Em dezembro, a 
proposta foi analisada na plenária do CONSEMA, sendo aprovado para o prosseguimento. 
  5 - Programa RPPN – Reserva Particular de Patrimônio Natural - Em 2011, 07 RPPN foram 
reconhecidas (aproximadamente 2.531,22 ha), totalizando no estado 15.408 ha. As ações de 
implementação do Programa contemplaram, principalmente: 

 
- Projetos em desenvolvimento: Inventário das RPPN Paulistas (Fundação Florestal, ICMBio e WWF). 
Valor: R$ 138.200,00. 
- Formalização de parceria com a FREPESP para apoiar os interessados na criação, implantação e 
gestão de RPPN no Estado de São Paulo.  
- Em conjunto com a CBRN, proposta de resolução SMA para Pagamento de Serviços Ambientais. 
6 - Compensação Ambiental - Conforme Relatório Assessoria Técnica da Diretoria Executiva / 
Compensação Ambiental, estão destinados para as UC de uso sustentável R$ 5.701.559,33, sendo que 
96% tem os TCCA firmados, com o recurso disponível para utilização. Os recursos para a Bacia do 
Piracicaba, no valor de R$ 2.255.633,08, destinados à recomposição de mata ciliar, não foram gastos e 
provavelmente serão sub-rogados para a CBRN. 
 
Não houve destinação de recursos, pela Câmara de Compensação Ambiental, às RDS e RESEX. 
7 - Licenciamento em UC de Uso Sustentável - Realização: laudos de vistoria e informações técnicas 
como subsídio às ações de danos ambientais nas RDS, RESEX e APA em resposta ao Ministério 
Público, Procuradoria Geral do Estado e Poder Judiciário.  
 
Nas RDS e RESEX, as autorizações para desenvolvimento de atividades e intervenções ocorrem após 
vistoria do gestor e deliberação do Conselho da UC considerando a legislação pertinente e os acordos 
do Plano de Utilização.  
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8 – Fiscalização - APA Marinhas, a fiscalização em mar, que ocorre por meio do PROMAR (programa de 
fiscalização no âmbito do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar), ficou 
comprometida em virtude das embarcações da Polícia Militar Ambiental estarem em conserto.  
 
APA Marinha Litoral Centro foram realizadas orientações junto a embarcações pesqueiras identificadas 
pelo PREPS (Programa de Rastreamento de Embarcação de Pesca) com apoio do IBAMA e operações 
de fiscalização com apoio da embarcação do Parque Estadual Marinho Laje de Santos.  
 
APA Marinha Litoral Sul: a fiscalização foi realizada com apoio da embarcação do ICMBio. Não há 
equipe de fiscalização própria nas RDS e RESEX. Denúncias de moradores são encaminhadas ao 
gestor e a tarefa é realizada por ele, e quando necessário, com apoio das unidades de proteção integral 
(quando a área é limítrofe, por exemplo) e com a Polícia Ambiental.  
 
RDS Itapanhapima: trabalho conjunto entre a Polícia Ambiental e IBAMA para legalizar o estoque de 
ostra dos moradores que em alguns casos trabalhavam em desacordo com os procedimentos 
adequados com a sustentabilidade ambiental. 
 
RESEX Ilha do Tumba: foram feitas várias incursões com guarda-parques e Policia Ambiental, com o 
apoio da comunidade, como prevenção.  
 
RESEX Taquari: o maior problema da fiscalização é conter a extração de caranguejo com apetrecho 
proibido (redinha) e a extração de ostras por pessoas que não são beneficiárias. 
9 - Comunicações (eventos, capacitações e divulgações) - Em 2011 foram 37 capacitações e 16 
publicações nas 40 UC. Público: 3.578 pessoas. 
 
Eventos: Realização - 86 eventos. Participação: 2.275 pessoas. APA terrestres: 47 eventos. 
Participação: 1.557 pessoas. APA Marinhas - Eventos: 12. Participação: 204 pessoas. RDS/RESEX: - 
Eventos: 16.  RPPN  - Eventos: 11. Participação: 434 pessoas.  
 
Capacitações: Realização - 43 capacitações.  Participação: 1.661 pessoas. APA terrestres: 25 
capacitações. Participação: 1.023 pessoas. APA marinhas: 2 capacitações. Participação: 60 pessoas. 
Programa RPPN: 16 capacitações.  Participação: 578 pessoas. 
10 - Recuperação e Manejo Ambiental - A recuperação dos estoques da palmeira juçara na Mata 
Atlântica tem importância para a floresta e para as comunidades que fazem seu manejo.  Parcerias: 
ONGs e associações locais com busca de financiamento de diversas fontes para as iniciativas de 
fomento. Convênios sobre recuperação florestal em curso: – Projeto Restaurar - USP – Ribeirão Preto; – 
Projeto Implantação de pomares de sementes florestais nativas na BH – SMT - UNESP. 
11- Agente Técnico do FEHIDRO - Emissão: 25 pareceres de liberação de parcelas de projetos 
anteriormente contratados. Assunto: recuperação florestal.  Projeto novo: 1 referente á áreas protegidas. 
Assunto: análise de viabilidade técnica e financeira (Plano de manejo da APA Embu Verde – 
zoneamento ambiental participativo na bacia do Rio Cotia. Interessado: Prefeitura Municipal de Embu. 
Valor: R$ 337.100,40. 
12- Parcerias - Prefeituras, Universidades, Entidades de classe, outros órgãos públicos e Organizações 
não Governamentais. Total: 58. 
13 – Criação de novas UCs - 1) Elaboração:  - Termo de Referência para a contratação de serviços 
especializados de estudos. Objetivo: criação de UC de uso sustentável. Abrangência: municípios de 
Cajuru, Cassia dos Coqueiros, Santa Cruz da Esperança, Altinópolis, Serra Azul e Santo Antônio da 
Alegria. 
2) Em andamento: - Estudo para criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Prainha 
Branca, Guarujá.  A comunidade está inserida na Área de Manejo Especial Ponta da Armação da APA 
Marinha Litoral Centro.  Trata-se da última comunidade tradicional remanescente no município do 
Guarujá. Famílias habitam o local há mais de uma centena de anos e guardam características culturais 
próprias, além de manter preservada grande parte da vegetação com a qual coexiste. Realização: 
Estudo Topográfico. Em andamento: Estudo Socioambiental e a regularização fundiária da área. 

 

Gestão de Unidades de Conservação de Proteção Integral 

A Fundação Florestal é responsável pela gestão de 42 unidades de conservação de proteção integral: 
 

Parques Estaduais (PE): 29; Estações Ecológicas (EE): 16; Monumentos Naturais (MN): 2.  

- Estruturação de Novas Unidades de Conservação - Parques Estaduais Itapetinga, Itaberaba, 
Restinga de Bertioga e Monumentos Naturais da Pedra Grande e da Pedra do Baú. 
- As Unidades de Conservação criadas contam com gestores designados por meio de Portarias FF/DE. 
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- Estruturação Operacional da Diretoria de Operações - Objetivo: revisão das atividades operacionais 
e redistribuição entre o corpo funcional para o entrosamento das áreas a fins, e um melhor apoio a 
Gestão das Unidades de Conservação. 

- Gestão Operacional (administrativo-financeira) - Aprovação dos Planos de Manejo no CONSEMA: 
PE Jurupará, PE Xixová-Japuí, PE Jaraguá e EE Ribeirão Preto; 
- Encaminhamento do Plano de Manejo ao CONSEMA para aprovação: EE Jataí; 
- Conclusão dos Planos de Manejo: PE de Ilhabela e EE Xituê; 
- Início da revisão do Plano de Manejo: PE Ilha do Cardoso; 
- Início da elaboração do Plano de Manejo: EE Bananal; 
- Parcerias: Universidades, Prefeituras, Institutos de Pesquisa, ONGs Ambientais e outras Instituições.  
- Execução do Orçamento de Despesas – valor: R$ 30.723.323,00, para a manutenção: 
 

a) Custeio Operacional; b) Investimentos; c) Serviços terceirizados de: Limpeza, Vigilância, Portaria, 
Monitoria Ambiental, Transporte de Funcionários (nas UCs em áreas muito afastadas), Manutenção de 
Veículos e Serviços de abastecimentos de veículos e equipamentos por meio de cartão eletrônico. 

  
- Retorno de 50% da receita própria arrecadada com ingressos, serviços e utilização de dependências, 
das Unidades de Conservação, para investimento no Programa de Uso Público, Portaria n° 134/2010, 
que dispõe sobre o sistema de cobrança de ingressos, serviços e utilização de dependências  da UCs. 
- Educação Ambiental: - Apoio na execução do projeto estratégico Criança Ecológica – Florestal Legal: 
Coordenação do Espaço Floresta Legal integrante do Projeto Criança Ecológica e representante da FF 
no Grupo de Coordenação Geral do Projeto na SMA. 
Apoio na execução do programa Ecoatitude: Realização - levantamento do consumo de descartáveis, 
combustível, água e energia na sede da FF e sensibilização dos funcionários.  - implantação de ações 
para redução do consumo de descartáveis, destinação adequada de papéis e outros materiais 
recicláveis. - apoio na elaboração de texto para “cartilha”. 
- Gestão de Conselhos Consultivos: - Formação do Conselho Consultivo do Parque Estadual Restinga 
de Bertioga. 
- Processo de formação do Conselho Consultivo do Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú. 
- Proteção e Fiscalização das Unidades de Conservação: - Realização das operações de fiscalização 
com equipes das unidades e com vigilantes terceirizados, num total de 135 postos de vigilância; 
- Demarcação do PE de Carlos Botelho; 
- Participação da Fundação Florestal no Programa Corta Fogo. 
- Licenciamento Ambiental: Empreendimentos ou atividades de significativo impacto que afetem 
Unidade de Conservação ou sua Zona de Amortecimento é objeto de manifestação da Fundação 
Florestal. No licenciamento ambiental destacam-se os seguintes pareceres emitidos: Pré-Sal (Produção 
e escoamento de petróleo e gás natural no pólo pré-sal – Bacia de Santos), a duplicação das Rodovias 
Regis Bittencourt – BR 116 e dos Tamoios e ampliação do Porto de São Sebastião. 
- Uso Público - Normatizações: Portarias FF relativas à Cobrança de Ingressos, Venda de Guia de 
Aves, Atividade de Rafting em Unidades de Conservação e Plano de Contingências. 
- Parcerias: Instituto Semeia, Universidade Anhembi Morumbi, Universidade Federal de São Carlos, 
Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura – ABETA, Corpo de 
Bombeiros do Estado de São Paulo e WWF Brasil. 
- Publicação: Manual para elaboração de Plano de Contingências para emergências e Gerenciamento de 
Riscos. 
- Capacitação: gestores dos Parques Estaduais relativa às normas ABNT. 
- Manutenção: Programa de Voluntariado e Programa Trilhas de São Paulo. 
- Divulgação: Criação do Portal das “Trilhas de São Paulo” em julho, realização do 1º Fórum de Turismo 
em Parques, no 8º Encontro Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura – Abeta Summit em 
setembro, apoio na realização do VIII Congresso Nacional de Ecoturismo – Conecotur (em nov/11). 
Co-gestão do Uso Público do Programa Estratégico de Recuperação Sócio-Ambiental da Serra do Mar e 
Sistemas de Mosaico da Mata Atlântica: estruturação de 120 Km de trilhas e atrativos ao longo do PESM 
e elaboração de planos de uso público e planos de contingências de emergências.  
- Repasse ao Instituto Florestal – SIEFLOR - Transferência ao Instituto Florestal da receita proveniente 
do PPS – Plano de Produção Sustentável – Valor: R$ 7.403.750,54, sendo: R$ 7.131.849,00 por meio da 
transferência financeira de recursos e R$ 271.901,54 através da contratação de serviços terceirizados. 

Programa de Parcerias para a Sustentabilidade das Unidades de Conservação 
Desenvolver serviços de apoio à gestão e ao ecoturismo em unidades de conservação e valorizar os 
espaços públicos destinados ao lazer e turismo contemplativo, esportivo, ambiental e científico. Os 
objetivos de destaque foram: 
 

- Aumentar a capacidade operacional da Fundação Florestal com foco na conservação ambiental; 
- Melhorar os serviços voltados para o atendimento ao público; 
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- Gerar renda e oportunidades para as populações locais e do entorno das UC’s; 
- Promover a utilização plena e racional da infraestrutura voltada para o uso público nas UC’s; 
- Aumentar a captação de recursos para a sustentabilidade financeira das UC’s; 
- Promover o envolvimento com outros setores e segmentos na conservação de áreas protegidas. 

 
Em 06/10/2011, com a Edição do Decreto Estadual 57.401, delegando à Fundação Florestal a 
competência legal para as concessões e parcerias, deu-se o estabelecimento do Marco Legal para o 
início de sua execução.   Foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
 

- Realização de estudos de viabilidade, tanto do lado Público quanto do Privado; 
- Elaboração da Matriz de Parcerias; 
- Seleção das unidades de conservação por intermédio do ranking resultante dos estudos do 
lado Público e Privado (reduziu a amplitude do programa para 59 unidades de conservação; 
levantamento inicial indicou 33 unidades para o estabelecimento de parcerias); 
- Inicio dos projetos piloto com os Parques Estaduais de Campos do Jordão e Jaraguá (aplicação da 
matriz e elaboração dos editais).  

 
Marina Pier Saco da Ribeira 

A Fundação Florestal  cumpriu as exigências ambientais formuladas pelo IBAMA, que determinou a 
paralisação das atividades típicas de marina no local e iniciou a recuperação ambiental da área.  
 
As medidas para a recuperação ambiental foram identificadas pelo relatório técnico da CETESB. 
Constataram-se situações irregulares produzidas pelos usuários e prestadores de serviços instalados na 
área do Píer, entre elas: falta de licenciamento ambiental, poluição química e contaminação química no 
solo da marina e áreas de praia, entre muitos outros. 
 
A Fundação Florestal procedeu à suspensão dos trabalhos de manutenção e pintura de embarcações e 
à retirada dos empreendimentos, barcos e demais acessórios e construções do Píer. Adotou medidas 
para regularizar a situação frente aos órgãos competentes e providências relativas à infraestrutra do 
Píer. Visa cumprir com as obrigações e realizar a recuperação ambiental, nos prazos estipulados. 

 
 

2. Fundação Parque Zoológico de São Paulo (FPZSP) 
 
A Fundação Parque Zoológico de SP mantém-se como uma das instituições paulistas que mais 
atrai visitantes entre os quais estudantes, professores e pesquisadores que realizam ações 
educativas, estudos e pesquisas na área de zoologia, conforme a tabela a seguir. 
 
Tabela 1 – Público e Bilheteria  

Público Bilheteria 
Pagantes Gratuitos  

 Ano 
Número % Número % 

Total* 
R$ milhões 

2008 1.227.585 76% 389.179 24% 1.616.764 11,0 

2009 1.182.170 76% 373.457 24% 1.555.627 13,0 

2010 1.156.096 74% 412.576 26% 1.568.672 14,2 

2011 1.331.420 82% 288.475 18% 1.619.895 16,6 
*contempla os visitantes do Parque Zoológico e Zôo Safári  
 
Tabela 2 - Público Participante nos Programas de Educação Ambiental 

 Indicador 2008 2009 2010 2011 
Visitas Monitoradas 6.471 5.188 5.188 6.427 
Visitas Noturnas 1.779 1.746 1.746 1.770 
Criança Ecológica - 2.865 2.865 3.215 
Total 8.250 9.799 9.799 11.412 

 
Em 2011 a FPZSP realizou diversas atividades de educação ambiental voltadas à 
conscientização para a proteção ambiental e a sustentabilidade dos recursos naturais. 
Desenvolveu projetos de conservação e reprodução de espécies ameaçadas e bem estar 
animal, além das ações para lazer e entretenimento público.  Os resultados relevantes foram:  
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Educação Ambiental e Eventos 
a) Programa de Educação Ambiental - Apresentações didáticas com animais: O Pulo do Sapo, 
Espaço Abaré, Expedição Animal, Bicho do Mês, Ponto de Encontro e Núcleo de Educação 
Ambiental Riquezas do Brasil. Comemoração à Semana do Meio Ambiente: "O Safári Sensorial" – 
uma trilha que os visitantes percorreram de olhos vendados. Objetivo: estimular os sentidos e levar à 
reflexão sobre as atitudes em relação ao meio ambiente; b) Conclusão do projeto “A Mata Atlântica 
como Instrumento de Ensino”.  Capacitação: 188 professores e atendeu 54 escolas do entorno do 
Zoológico; c) Divisão de Ensino e Divulgação – DED - coordenou a produção de materiais de 
divulgação da FPZSP para o “Stand” montado no Congresso da Sociedade de Zoológicos Brasileiros 
em Gramados-RS. Participação: técnicos da Fundação que apresentaram 18 trabalhos técnicos; d) 
Simpósio de Educadores da Sociedade Paulista de Zoológicos - SPZ e o II Encontro Internacional de 
Educação Ambiental para Conservação e Sustentabilidade - realizados de 26 a 28 de agosto em 
conjunto com a Sociedade Paulista de Zoológicos, com o apoio da Associação Latino Americana de 
Zoológicos e Aquários (ALPZA). Participação: 140 pessoas entre estudantes, educadores ambientais 
de zoológicos, aquários, universidades e organizações não-governamentais. Participaram 
profissionais da Colômbia, Argentina, Peru, SMA, Secretaria do Verde e Meio Ambiente de SP e mais 
de 15 zoológicos brasileiros; e) Projeto ZOOESCOLA - convênio com a Secretaria Municipal da 
Educação de São Paulo.  Participação:  quatro Diretorias Regionais.  Capacitação:  63 professores. 
Atendimento: 30 Unidades Educacionais e 2.300 alunos; f) Programa Fazenda Legal – Atendimento: 
cerca de 1.000 alunos do município de Araçoaiaba da Serra; g) Oficina de Educação Ambiental, 
Difusão Científica e Geração de Renda  - Plano de Ação Nacional para Conservação dos Muriquis, 
realizada na cidade de Sorocaba, entre os dias 08 e 11 de junho; h) Semana do Meio Ambiente da 
Petrobrás - palestra para funcionários da Refinaria de Capuava. 
 

Fauna Ameaçada no Estado de São Paulo 
Divisão de Ciências Biológicas (DCB) - principais eventos: a) reprodução de espécies brasileiras 
ameaçadas como mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus), gavião-de-penacho (Spizaetus 
ornatus), ararajuba (Guaruba guarouba) e tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e de 
exóticas de grande visibilidade, como as de girafas (Giraffa camelopardalis); b) chegada de 151 
Flamingos-chilenos (Phoenicopterus chilensis) e 12 flamingos-pequenos (Phoeniconaias minor); - 
inauguração do recinto para ranfastídeos (tucanos) destinados à exposição e reprodução, (17 casais 
destas aves); c)projeto de conservação ex situ de Scinax alcatraz, espécie brasileira não continental 
ameaçada. Financiamento: "Amphibian Arks". Valor: US$ 5,000.00. Objetivo: compra de materiais. - 
Construção do laboratório bio-seguro para manutenção da espécie. - Técnicos do Setor de Répteis 
realizaram uma expedição à Ilha dos Alcatrazes e colheram 9 animais, que são os únicos exemplares 
para reprodução ex situ da espécie; d) apresentação: 9 trabalhos em congressos. 
 

Gestão Ambiental e de Qualidade 
Gestão Ambiental e de Qualidade: estações de tratamento de água (ETA) e de efluentes (ETE), a 
Unidade de Produção de Compostagem Orgânica (UPCO), a unidade de materiais recicláveis e de 
destinação de materiais não recicláveis ou recuperáveis (como pilhas e lâmpadas) atenderam os 
preceitos da sustentabilidade. Os fatos relevantes foram:  
a) Licença Ambiental de Operação da CETESB – obteve em Maio/2011 (Resolução SMA nº. 73/08). 
b) Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ - cumpriu a exigência por 
fornecedores de Produtos Químicos. c) Cadastro de fornecedores no CADMADEIRA - cumpriu a 
exigência dos pedidos de aquisição de madeira (Decreto estadual nº. 53.047/2008); d) Sistema de 
Gestão Integrada - estabeleceu o Escopo, Política e Objetivos identificando requisitos dos clientes 
(visitantes, comunidade cientifica, e animais), mapeamento de processos, adaptação de normas 
existentes de requisitos ISO 9.001:2008 e criação de novas normas.  Treinamento:  4 funcionários em 
curso de auditor interno ISO 9.001:2008; e) Realização: 56 visitas monitoradas: 15; Divisão de Ensino 
e Divulgação no Projeto "Plantando o Futuro": 18. Estudantes de escolas técnicas, universidades e 
empresas interessadas na área ambiental: 38; f) Sistema de atualização e monitoramento de 
requisitos legais - identificação de 371 requisitos aplicáveis ao Zoológico e ao Zôo Safári e 376 para 
Divisão de Produção Rural; g) Mutirão Ambiental - realização em Set/11; h) Auditoria externa em 
nov/2011) pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Resultado: manutenção da certificação do SGA - 
NBR ISO 14.001:2004. 
 

Divisão de Produção Rural - Fazenda do Zoológico 
- Divisão de Produção Rural (DPR) - Fazenda do Zoológico: ano agrícola 2010-2011 a Fazenda do 
Zôo enviou para consumo e para venda em leilão (milho), 1.025.373,50 kg de produtos, entre 
hortaliças, frutas, grãos, forrageiras, raízes e tubérculos, e 2.071,5 Kg de produtos de origem animal. 
Forneceu também 1.001.212,0 Kg de materiais utilizados na construção, reforma, ornamentação e 
forração de recintos do parque, como madeiras, sapés, bambus, mudas e fardos de gramíneas e 
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983.257,60 kg de madeiras provenientes de 800 árvores de essências comerciais vendidas em leilão. 
 
Programa de Educação Ambiental “Fazenda Legal” - Parceria: Secretaria de Educação do Município 
de Araçoiaba da Serra. Capacitação: 19 docentes. Atendimento: cerca de 1.000 alunos. 242 
estudantes de nível técnico, superior e pós graduação. Participação: Câmara Técnica de Eventos e 
Educação Ambiental do Comitê de Bacias Hidrográficas dos rios Sorocaba e Médio Tietê, da Semana 
da Água no Horto Florestal em Araçoiaba da Serra, com um estande da SMA no 55º Congresso de 
Municípios em São Vicente, com palestra no “I Fórum de Discussão sobre Educação Sustentável” na 
Universidade Interativa de Araçoiaba da Serra. - Oficina sobre Educação Ambiental na “V Semana da 
Biologia” da UFSCar e na Semana da Cidade Educadora ao lado de membros da Associação 
Internacional das Cidades Educadoras e UNESCO. A Fazenda foi a sede de uma das vivências 
durante o XXII Encontro Regional dos Estudantes de Biologia da Região Sudeste. Publicação: dois 
resumos nos anais do II Encontro Internacional para Educação Aplicada à Conservação e 
Sustentabilidade da FPZSP. 
 
Tabela 3- Produção Total da Fazenda de Araçoiaba da Serra - Divisão de Produção Rural* 
 Ano agrícola Kg 
2007-08 1.420.851.6 
2008-09 1.773.666,7 
2009-10 1.742.170,1 
2010-11 1.025.373,5 
*Hortaliças, frutas, grãos e derivados, forragens, tubérculos e raízes e outros produtos 

 
Projetos de Pesquisas  FPZSP  

- Projeto de Pesquisa Prospecção de Microorganismos de interesse biotecnológico na Unidade de 
Compostagem  - Parceira: UNIFESP   firmado em 12/12/2008 recebeu a outorga de R$93.333,00 a 
título de reserva técnica institucional. Finalidade:  instalação estrutural (bancadas e armários do 
Laboratório de Microbiologia Aplicada (LMA). Realização: Três reuniões técnicas sobre o andamento 
das pesquisas entre pesquisadores da UNIFESP, USP e UNESP (Rio Claro e Jaboticabal) e pessoal 
técnico da FPZSP. - Relatório final será  submetido à FAPESP . 
O projeto original desdobrou-se em 22, envolvendo pesquisas que permitiram trabalhos de iniciação 
científica e teses de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Participação:  INOVATEC (Feira de 
Negócios em Inovação Tecnológica entre Empresas, Centro de Pesquisas e Universidades) - 
apresentou os potenciais da pesquisa no aproveitamento industrial e biotecnológico pela indústria e 
empresas. 
- Chamada de Propostas de Pesquisa 2011 - FAPESP-CEPID 2011: participa da concorrência para 
se estabelecer como um Centro de Pesquisa, Inovação de Difusão - CEPID da FAPESP. Parceria: 
UNIFESP, UFSCar, USP e UNESP. Finalidade: Financiamento de programas com duração de 5 
anos, prorrogáveis por mais duas vezes de três anos. A pré-proposta foi submetida em 12/08/2011 e 
foi aprovada na primeira fase (resultado em 10/11/2011). Instituição executora:  FPZSP. Composição: 
equipe é composta por cerca de 70 pesquisadores das universidades parceiras e por diretores e 
técnicos da FPZSP. Áreas: a) microbiologia aplicada; b) genética e evolução de animais selvagens; 
c) patologia comparada de doenças infecciosas e neoplasias de animais selvagens; d) bioinformática; 
e) transferência de tecnologia; e f) difusão do conhecimento científico. Situação: elaboração da 
proposta final para submeter à FAPESP. 

 
Tabela 4 – População de Animais da Fundação Parque Zoológico de São Paulo 
Classes 2007 2008 2009 2010 2011 
Aves 2.013 1.886 1.829 1.807 1.913 
Mamíferos 628 566 577 560 533 
Répteis 638 571 508 505 520 
Invertebrados 34 30 28 20 50 
Anfíbios 18 60 153 181 174 
Total 3.331 3.113 3.095 3.073 3.190 
Colônias* 10 11 12 12 10  

* Colônias de répteis e invertebrados 
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3. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB 
 

Atividades de Rotina (em quantidades) 
Eventos 2010 2011 
Inspeções 40.753 46.737 
Licenças emitidas  24.883 32.718 
Autuações industriais 9.998 11.228 
Inspeções realizadas credenciadas (*) 103,8 118,9 
Licenças emitidas / credenciadas (*) 63,4 83,2 
Análises laboratoriais (**)   310.732 350.961 
Atendimento ao Ministério Público 8.071 8.391 
Fiscalização de Fumaça Preta / Constatações 11.068 13.251 
Atendimento a Reclamações (***) 17.391 16.047 
Autorizações para supressão de vegetação e intervenção em APP 
– Área de Preservação Permanente  

1.212 
 

1.742 
 

Atendimento a Emergências Químicas 461 407 
 (*) 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;  
 

Desenvolvimento e Capacitação Tecnológica 
Indicador 2010 2011 
Cursos CETESB oferecidos para o público externo 93 64 

N.º de profissionais capacitados em cursos CETESB 1.929 1.751 

Treinamentos organizados para o público interno 103 100 

Capacitações do Corpo Funcional da CETESB 3.187 2.948 
 

Licenciamento de Empreendimento/Atividades sujeitos à apresentação e avaliação do impacto 
ambiental 

Indicador 2010 2011 
Análises, consultas e pareceres emitidos 660 54 
Licenças Prévias emitidas 99 124 
Licenças de Instalação emitidas 90 84 
Licenças de Operação emitidas 43 53 
Atendimento ao Ministério Público e outros 311 118 

 
Investimentos - em R$ Milhões 

Indicador 2010 2011 
Infra-Estrutura da CETESB 

- Máquinas, Equipamentos Operacionais e Convênios 9,8 16,0 
- Obras Civis e Outros 4,0 1,1 
 Total 13,8 17,1 

 

Projeto Ambiental Estratégico Esgoto Tratado 
Objetivo: - 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. Parceria: 
Sabesp e serviços autônomos. Finalidade: - Credenciar municípios com problemas ambientais 
mediante Termo de Ajuste de Conduta com a Secretaria de Meio Ambiente – SMA, credenciando-se 
no Município Verde.    
 

Atividade realizada: ICTEM – Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana 
do Município médio do estado avaliam o avanço nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto. 
Resultado: passou de 5,0 em dezembro de 2010, para 5,5 em dezembro de 2011 (o ICTEM varia de 
0 a 10). - reduziu de 106 para 96  a quantidade de municípios, sem nenhum tratamento de esgoto. 

 
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:  - obtenção do Índice de Qualidade de Resíduos - IQR dos locais de destinação de resíduos.- 
intensificação das ações de controle da CETESB, conforme observado na tabela a seguir visando a 
manutenção e melhoria das condições de destinação final de resíduos sólidos no Estado. 
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Ações 2010 2011 
Inspeções 1.132 1.212 
Advertências 138 176 
Multas 66 85 
Multas diárias 8 6 
Interdições 6 9 

 
Realização: - levantamento da vida útil dos aterros em operação no Estado, classificando-os por 
intervalos de tempo relacionados ao período necessário para a viabilização de nova alternativa de 
destinação.  Finalidade: cientificar os gestores municipais da necessidade de ações a fim de assegurar 
a adequada gestão desses resíduos. – colaboração nas ações da Comissão Estadual de Gestão de 
Resíduos Sólidos, por meio de sua representação no Grupo de Coordenação Interna, instituído pela 
Portaria GSA nº 10 de 13.09.2011. Atribuições: - propor estratégias, planejar e coordenar as ações, no 
âmbito da Secretaria do Meio Ambiente - SMA e da CETESB. Objetivo:  cumprir  a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos;  - prestar apoio técnico, por meio das estruturas da SMA e CETESB, às ações da 
Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos. 
 

Ações em desenvolvimento: - implantação do programa de responsabilidade pós-consumo. - 
elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. - orientação técnica aos municípios para a 
elaboração dos Planos Municipais. 

 
Projeto Ambiental Estratégico Respira São Paulo 

Objetivo: Reduzir a emissão de poluentes atmosféricos de origem veicular. - Ampliar os instrumentos 
de gestão da qualidade do ar no Estado de São Paulo. 
 

Atividades: - mantidas as ações de fiscalização de veículos diesel, incluindo dois mega comandos em 
rodovias durante a Operação Inverno com a presença da Polícia Militar. 
 

Fiscalização de fumaça em veículos diesel: 13.250 multas lavradas, parte destas em ações conjuntas 
com a Polícia Militar.  
 

Plano de Controle de Poluição Veicular - PCPV: Concluído o “Plano de Controle de Poluição Veicular” 
– “PCPV” em atendimento as Resoluções CONAMA 418/2009 e 426/2010. O PCPV permite o 
estabelecimento de políticas públicas que efetivamente melhorem ou mantenham a qualidade do ar 
em aglomerações urbanas, impactadas pelo crescimento da frota de veículos rodoviários derivado do 
adensamento populacional. O PCPV foi aprovado em reunião de Diretoria da CETESB realizada em 
09.08.2011 e apresentado ao CONSEMA em 14.09.2011. 
 

Inventário de emissões de fontes móveis: elaborado novo inventário de emissões de fontes móveis 
para melhor subsidiar o programa e seus resultados. 
 

Melhoria da avaliação da qualidade do ar: concluída a implantação de estrutura de amostragem e 
análise de compostos orgânicos voláteis (COVs) e material particulado, que permitirá a obtenção de 
melhores informações sobre compostos tóxicos e os precursores de formação do ozônio troposférico 
e conhecer a origem do material particulado.  
 

Expansão da rede de monitoramento de qualidade do ar: três novas estações em 2011, passando a 
contar com 43 estações em todo estado de São Paulo. 
 

Revisão dos Padrões de Qualidade do Ar: aprovado o relatório que indicava a necessidade de revisão 
dos padrões de qualidade do ar em 2010. Criação do Grupo de Trabalho com a participação da 
Secretaria da Saúde e Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia para elaborar uma minuta 
de Decreto adotando os novos padrões de qualidade do ar.  

Projeto Ambiental Estratégico Licenciamento Unificado 
Objetivo: - Unificar os diferentes órgãos estaduais que atuam no licenciamento ambiental. - Tornar o 
serviço mais ágil, rigoroso e transparente. 
 
Diretoria de Controle – Realização: - avaliação da eficiência e eficácia. Resultado: Atendimento 
eficiente à população e a melhoria da qualidade ambiental.  - verificação da necessidade do rearranjo 
físico das  56  unidades descentralizadas.  
 
Agências Ambientais: 51 unidades. Considerou-se a facilidade de acesso pelos principais eixos 
rodoviários, beneficiando a locomoção dos usuários e das equipes técnicas do Sistema Estadual do 
Meio Ambiente.  As alterações proporcionaram a otimização do quadro atual de funcionários, com o 
remanejamento de funcionários e a redução dos custos operacionais. Resultado: obtenção da 
otimização dos recursos do Governo do Estado se São Paulo. 
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Ação conjunta sobre os postos de combustíveis 

Em 2011 deu continuidade às ações para a regularização dos postos de combustíveis ainda 
inadimplentes. A evolução do licenciamento pode ser observada na tabela a seguir: 
 

 Situação dos postos 2010 2011 
Postos ativos 6.871 6.754 
Postos com Licença de Operação  5.156 5.857  

 
Departamento de Auditoria  - Auditoria Interna da CETESB 

Atribuições: - assessorar a direção da Companhia nas relações com o Tribunal de Contas do Estado. - 
atuar como responsável pelo Controle Interno perante este Tribunal. - atender as demandas da 
fiscalização da Secretaria da Fazenda Estadual. - coordenar a execução dos trabalhos da Auditoria 
Independente. - realizar trabalhos de auditoria de natureza administrativa e técnica. 
 
Realização: - Conclusão dos 38 trabalhos de auditoria administrativa, sendo 21 de caráter preventivo e 
17 de caráter corretivo. - Conclusão de 10 trabalhos de auditoria técnica, sendo 3 de caráter 
preventivo  e as demais de caráter corretivo.  
 
Âmbito administrativo - Realização: 247 análises, sendo: contratos de licitação: 215; contratos de 
receita: 21; contratos gerais: 9 e alterações de Normas Administrativas: 2. 

 
Iniciou o trabalho de aferição das metas do PPR 2011, conforme prevê o Parecer CODEC nº 
150/2011. 
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Secretaria dos Transportes Metropolitanos 
 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 
                                                                                                                                                                  R$ mil  

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 2.093.414,8 1.162.062,8 -44,5%

Pessoal 3.106,6 7.300,1 135,0%
   funcionários ativos 2.870,6 6.816,0 137,4%
   inativos e pensionistas - 252,0 -
   obrigação patronal/insuf financeira 236,0 232,1 -1,6%

Custeio 342.489,8 401.078,3 17,1%

Investimentos 1.747.818,4 753.684,4 -56,9%

2- Entidades Vinculadas 2.522.399,3 2.461.217,3 -2,4%

  CPTM 2.522.399,3 2.461.217,3 -2,4%
  pessoal 491.681,7 586.714,6 19,3%
  custeio 916.727,1 861.070,9 -6,1%
  investimentos 1.056.683,2 931.531,8 -11,8%
  sentenças judiciais 57.307,3 81.900,0 42,9%

3- Transferências a Empresas 2.676.922,9 2.846.353,8 6,3%
pelo Tesouro

  CPTM 1.145.446,1 978.663,1 -14,6%
  transferência de capital 1.145.446,1 978.663,1 -14,6%

  Metrô 1.483.976,8 1.778.301,2 19,8%
  pessoal e custeio 2.775,4 2.574,4 -7,2%

  transferências de capital 1.481.201,4 1.775.726,7 19,9%

  EMTU 47.500,0 89.389,5 88,2%
   transferências de capital 47.500,0 89.389,5 88,2%

Total da Despesa (1+2+3) 7.292.736,9 6.469.633,8 -11,3%

 
 

 Número de Funcionários 

 

2010 2011 11/10

Secretaria 58 228 293,1%

   Ativos 58 228 293,1%

CPTM 7.066 7.520 6,4%

   Ativos 7.066 7.520 6,4%

Metrô 8.779 8.941 1,8%

   Ativos 8.744 8.941 2,3%

   Pensionistas 35 35 0,0%

EMTU 517 712 37,7%

   Ativos 517 712 37,7%

Total da Pasta 16.420 17.401 6,0%
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I – Atividades 
 
 

Estrutura: Companhia do Metropolitano de São Paulo – (METRÔ), Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM), Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e Estrada de Ferro 
Campos do Jordão (EFCJ). A STM conta com três coordenadorias: Coordenadoria de Planejamento e 
Gestão (CPG), Coordenadoria de Relações Institucionais (CRI) e Coordenadoria de Transporte Coletivo 
(CTC). 

 
1. Síntese das Principais Ações 
 

Plano de Investimentos 
Para atender o objetivo central desta administração a STM conta com um plano de investimentos para 
o período 2011-2014 baseado nas seguintes diretrizes: inovação, integração dos diversos modais, 
continuidade de todos os projetos e expansão dos sistemas. O plano abrange: empreendimentos em 
infraestrutura, melhoria do transporte coletivo sobre trilhos, em especial os novos serviços de metrô, 
modernização do sistema ferroviário, maior integração entre os sistemas e ampliação da frota 
metroferroviária, expansão do transporte metropolitano de alta e média capacidade, com destaque para 
as novas linhas metroferroviárias e corredores de ônibus, implantação de corredores urbanísticos de 
transporte coletivo de média capacidade, estudos para implantação de ligações ferroviárias regionais. 

 
2. Ações Conjuntas 
 

Integração do Bilhete Ônibus Metropolitano (BOM) com o METRÔ e CPTM: Em dezembro iniciou a 
utilização nas linhas do METRÔ e da CPTM. Inicialmente está restrito à estação Palmeiras-Barra 
Funda, para efeito de ajustes finais. Objetivo do sistema: atender a reivindicação dos usuários, 
permitindo que a mesma forma de pagamento utilizada nos ônibus metropolitanos gerenciados pela 
EMTU possa valer no METRÔ e nos trens da CPTM. 
Pesquisa de Origem e Destino (OD) da RMC: Em andamento a pesquisa domiciliar e de linha de 
contorno na Região Metropolitana de Campinas. Objetivo: identificar características dos deslocamentos 
usuais da população para subsidiar planos regionais e setoriais urbanos e de transporte público. 
Bicicletários: Realizada pesquisa de avaliação dos bicicletários da rede metropolitana. Resultado: e 
demonstrou que a bicicleta se tornou importante meio de deslocamento da população. 

 
 Outras Ações  
 

Concluído o projeto funcional e de estudo de viabilidade do corredor de média capacidade ligando a 
região Sudeste - ABC a Nordeste - Guarulhos da RMSP atravessando a Zona Leste da Capital. 
Em prosseguimento estudos para  implantação do corredor de média capacidade ligando o ABC a São 
Paulo – Linha 18 – Bronze - Monotrilho do Metrô e também para obtenção de recursos junto ao 
Governo Federal dentro do PAC 2 – Mobilidade Grandes Cidades. 
Iniciado os trabalhos, com apoio de consultoria técnica especializada, para Atualização da Rede 
Metropolitana de Alta e Média Capacidade de Transporte da Região Metropolitana de São Paulo. 
Em 2011 foram realizados estudos e avaliação que subsidiaram o seccionamento das linhas 
intermunicipais para serem integradas ao METRÔ no Terminal Butantã. - estudos referentes à 
integração de linhas intermunicipais e municipais e linhas intermunicipais e a CPTM, no Terminal 
Grajaú. - implantação de integração física e tarifária entre linhas municipais de Itapevi e a CPTM e entre 
linhas municipais de Jandira e a CPTM. 
Realizou 237 encontros com as autoridades. A secretaria teve participação efetiva junto às Comissões 
da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. 

 
 
II. Entidades Vinculadas 
 
 

1. Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ 
 
 

Dois grandes empreendimentos estão em obras ao mesmo tempo:  extensão em monotrilho da Linha 2-
Verde e o prolongamento da Linha 5 – Lilás. A segunda fase da Linha 4-Amarela está em licitação. O 
contrato da Linha 17- Ouro (ligação com o aeroporto de Congonhas) foi assinado  e outros 
empreendimentos estão em andamento. 
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Prolongamento da Linha 2 – Verde - Vila Prudente/Cidade Tiradentes -  Em implantação: sistema de 
monotrilho com 24,5 km, dois pátios de manutenção, 54 trens e 17 estações. 1ºtrecho Vila Prudente - 
São Mateus, com 13 km, é composto por dez estações, um pátio de manutenção (Oratório). - Obras 
civis em execução: entre Vila Prudente - Oratório, com 2,9 km. Previsão de entrega em 2013 : estações  
Vila Prudente e Oratório, pátio de manutenção e estacionamento. Prevista para 2014:   operação 
comercial entre o trecho Oratório – São Mateus.  Prevista para dez/2016: segundo trecho São Mateus - 
Hospital Cidade Tiradentes. Demanda prevista: 550.000 passageiros / dia. A partir da Estação Oratório,  
implantação das estações, acessos e Pátio de Estacionamento e Manutenção Ragueb Chohfi, será 
executada por meio de PPP – Parceria Público Privada. Os estudos estão em andamento para 
aprovação pelo Conselho Gestor da Casa Civil. Realização Prevista: Audiência Pública em jan/2012, 
publicação do Edital em fev/2012 e a assinatura da Concessão até ago/2012. 
Linha 4 – Amarela - Taboão da Serra / Luz – A implantação da Linha está sendo realizada em três 
Fases. Fase 1 concluída, com 12,8 km e o pátio de manutenção Vila Sônia, com seis estações em 
operação em 2011: Butantã, Pinheiros (integração com a Linha 9-Esmeralda CPTM), Faria Lima, 
Paulista (integração com a Linha 2-Verde), República (integração com a Linha 3-Vermelha) e Luz 
(integração com a Linha 1-Azul e com linhas da CPTM).  
Fase 2 está prevista para ser entregue em 2014 e serão acrescentados 1,5 km de via, incluindo a 
implantação da Estação Vila Sônia e complementação de 4 estações - São Paulo-Morumbi, Fradique 
Coutinho, Oscar Freire e Higienópolis-Mackenzie. Situação:  obra e  fornecimento dos sistemas estão 
em processo de licitação.  
Fase 3 - prolongamento Vila Sônia – Taboão da Serra, terá 3,1 km de extensão, com a implantação de 
duas novas estações. Processo de contratação dos projetos Funcional e Básico foi iniciado. 
Linha 5 Lilás - Trecho Capão Redondo / Chácara Klabin - A linha esta sendo  ampliada com mais 11,5 
km de via, um pátio de manutenção e estacionamento Guido Caloi, 26 trens e 11 estações até Chácara 
Klabin, interligando-se às linhas 1-Azul, 2-Verde e a futura 17-Ouro, ao Corredor Diadema - Morumbi, 
da EMTU/SP. Obras em andamento:  trecho Largo Treze – Adolfo Pinheiro. Previsão de entrega: 2013. 
Restante da linha, em obras, até chácara Klabin em 2015 com demanda prevista de 640.000 
passageiros dia. Em 2011 foram assinados os contratos para fornecimento de sistemas e de 26 trens 
para o trecho Adolfo Pinheiros - Chácara Klabin. 
Linha 17 – Ouro - Jabaquara / São Paulo-Morumbi – Em monotrilho, a linha será implantada por etapas 
e fará conexões com as linhas 1-Azul (Estação Jabaquara), 4-Amarela (Estação São Paulo-Morumbi) e 
5-Lilás (Estação Água Espraiada) à Linha 9-Esmeralda da CPTM (Estação Morumbi). Com 17,7 km e 
18 estações  que interligará com o Aeroporto de Congonhas. O contrato foi assinado em 30/07/2011. O 
trecho inicial Vila Paulista - Congonhas - Estação Morumbi da Linha 9 – Esmeralda da CPTM, com 7,7 
quilômetros e 8 estações, será entregue em 2014. O segundo trecho Morumbi – São Paulo Morumbi, 
com 6,4 quilômetros e 5 estações mais o 3º trecho Jabaquara – Vila Paulista, com 3,5 km e 5 estações 
com previsão de entrega até 2015.  A implantação das estações, acessos e Pátio Água Espraiada 
serão executadas por PPP – Parceria Público Privada. Os estudos estão em andamento para 
aprovação pelo Conselho Gestor do Governo de São Paulo. 

 
 Outros Empreendimentos 

Linha 6 – Laranja -  Brasilândia / Água Branca / São Joaquim – Trecho de 15,9 km, um pátio de 
manutenção, 29 trens e 15 estações, com integrações nas linhas 1- Azul, 4 – Amarela e a futura linha 
19 do METRÔ com as linhas 7 – Rubi e 8 - Diamante da CPTM. A linha ligará a região noroeste de São 
Paulo ao Centro Expandido fazendo articulação de linhas de ônibus das regiões atendidas propiciando 
a reorganização do transporte coletivo. Benefício: reduzir a saturação de eixos de transporte existentes, 
como as linhas 3 – Vermelha e 11- Coral, ampliando as conexões com a rede metroferroviária. A 
implantação desta linha passa por estudos de sua efetivação por meio de PPP – Parceria Público 
Privada. Em 17-10-2011, foi registrado Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada (MIP). O início 
da implantação da linha está previsto para mar/2013. Demanda prevista trecho Brasilândia-São 
Joaquim é de 640.000 passageiros/dia. A implantação da Linha 6 prevê 02 extensões: Trecho 
Brasilândia - Bandeirantes, com 6,1 km e 5 estações que possibilitará o atendimento ao futuro Centro 
de Convenções Pirituba e Trecho São Joaquim – Cidade Líder, com extensão de 14,5 km e 13 
estações, estendendo a Linha em direção à Zona Leste. 
Linha 15 – Branca - Vila Prudente / Dutra - Com 13,6 km de extensão liga a estação Vila Prudente do 
METRÔ ao bairro Tiquatira em direção à Via Dutra. A linha contará com doze estações e um pátio de 
manutenção. Atenderá aos moradores do Jardim Anália Franco, Vila Formosa, Vila Manchester, 
Aricanduva, Penha e Tiquatira. Em elaboração o novo relatório ambiental EIA-RIMA e os projetos 
básico civil e de superestrutura da via permanente do trecho até Dutra - três novas estações e quatro 
lotes de sondagens em execução. 
Linha 18 – Bronze (Tamanduateí-Alvarenga- SBC) – Por meio de sistema de monotrilho ligará as 
estações Tamanduateí (metro ferroviária) e Alvarenga (São Bernardo do Campo), com 20,0 km e 18 
estações. A Linha atenderá simultaneamente os municípios de São Caetano do Sul, São Bernardo do 
Campo, Santo André e São Paulo e 05 polos educacionais do ABC: UNIBAN, Instituto Mauá, Fundação 
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Santo André, Faculdade de Engenharia Industrial - FEI e Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul. Concluído o projeto funcional encontram-se em fase de elaboração os estudos da PPP – Parceria 
Público Privada. Previsão de publicação do edital é para segundo semestre de 2012. Está em 
elaboração o relatório de estudo ambiental - EIA-RIMA. 
Modernização do sistema de Sinalização e Controle - Processo de implantação do novo sistema CBTC 
“Communication-Based Train Control” começou pelas linhas 1 – Azul, 2 – Verde e 3 – Vermelha. O 
término da intervenção está previsto para dez/2012. 
A implantação do sistema possibilitará o aumento do número de trens e  a redução dos intervalos entre 
trens, diminuição do tempo de viagem devido ao aumento da velocidade média, redução da energia 
consumida em virtude do controle mais efetivo da movimentação dos trens, viabilidade de 
comunicações áudio visuais em tempo real, maior eficiência e segurança nas comunicações de dados 
para todos os outros sistemas interconectados. 
Trens Modernizados – Entregues para operação:  8 trens com ar -condicionado, câmeras de vigilância 
(quatro internas por carro e outras duas externas nas cabeceiras da composição), sensores para 
detecção de fumaça, sistema de informação audiovisual (monitores e displays) e monitoramento 
contínuo dos equipamentos pelo operador (data bus). As unidades receberam sistema de freios com 
controle de patinagem e deslizamento que melhora o desempenho em condições de baixa aderência, 
como sob chuva, melhorias no sistema de tração, na ergonomia e iluminação. 

 
Programa de Investimento do Metrô – Realização Orçamentária 2011 

Prolongamento da Linha 2 – Verde – Vila Prudente / Cidade Tiradentes 
Realização:  R$ 277,86 milhões  

Linha 4 – Amarela – Taboão da Serra / Luz 
Realização da Fase 1 - R$ 150,37 milhões 
Realização da Fase 2 - R$ 6,93 milhões  

Linha 5 Lilás – Trecho Capão Redondo / Chácara Klabin 
Realização: R$ 241,31 milhões  

Linha 17 – Ouro – Jabaquara / São Paulo-Morumbi 
Realização: R$ 21,09 milhões  

Linha 6 – Laranja – Brasilândia / Água Branca / São Joaquim 
Realização: R$ 16,74 milhões  

Linha 15 – Branca – Vila Prudente / Dutra 
Realização: R$ 1,58 milhão  

 

 Relacionamento com os Usuários 
Total: 811,7 milhões de entradas de usuários na rede do Metrô. Média: 2,7 milhões de entradas /dia útil. 

 

 Indicadores 2011 
Central de Achados e Perdidos: conteúdos encontrados 75.465; devolvidos: 26.835; taxa de devolução: 
35,56%. Obs: No critério para registro de objetos achados e perdidos são considerados, a partir de 
2011 os conteúdos (por exemplo: a bolsa e todos os objetos encontrados dentro dela). 

Índice geral de avaliação - Atributos de serviço avaliados: conforto, rapidez, segurança contra 
acidentes, confiabilidade, segurança pública, utilidade, preço, integração, acessibilidade, 
atendimento e informações ao usuário. 

Rede Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 5 
60% 61% 68% 55% 64%   

Serviços complementares:  
Atendimentos em Primeiros Socorros em 2011 

Mal-estar 18.341 
Acidentes 3.008 
Outros 2.146 
Total de atendimentos em Primeiros Socorros 23.495  

 
Atendimentos aos usuários com deficiência ou restrição de mobilidade: 
Total de embarques no sistema utilizando Bilhete Especial (gratuidade) 

Idosos 25.153.207 
Pessoas com deficiência 20.265.462 
Monitoração das pessoas com deficiência e restrição de mobilidade nas estações 285.679  
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Atendimentos no Balcão de Informações: 
Atendimentos: Palmeiras-Barra Funda, Paraíso, Ana Rosa, Sé, Marechal  Deodoro, 
Jabaquara, Consolação, Luz e República 

1.727.907 
 

 
Segurança Pública: Quantidade média mensal: 

Delitos na rede 85,9 (patamar de 1,0 delito por milhão de passageiros transportados) 
Roubos esclarecidos à 
bilheteria 

zero (após a blindagem das bilheterias, não foi registrada nenhuma 
ocorrência) 

Flagrantes 361 
Importante ressaltar que em 2011 o escopo foi alterado de crimes para crimes e contravenções  

 
 Receitas não tarifária 
 

Total: R$ 144.611 mil, incluindo as receitas da área de lazer, incorporação patrimonial (shoppings), 
bilhetes únicos, uso de espaços nas estações e concessão de passagem para cabeamento de fibra 
ótica. O gráfico demonstra a composição da receita por segmento (exceto incorporação patrimonial): 

 

 
Fonte: Relatórios Contábeis. 

 
Exploração de espaços publicitários - 
 

Exploração de espaços publicitários: 
Receita do segmento em 2011: R$ 41.134 mil. Em relação a 2010,  cresceu 13,5%, em razão da oferta 
de novas mídias, de boa aceitação do mercado e da conquista de novos clientes. 
Exploração comercial de espaços internos nas estações: 
Em 2011 a receita obtida foi de R$ 12.413 mil, registrando acréscimo de 8,7% em relação a 2010.  
Fotos e filmagens: 
Gerou receita de R$ 142,24 mil. 
Empreendimentos em Imóveis: 

Concessão de uso para exploração comercial  de terrenos de propriedade da Cia do Metrô: 
estacionamentos, supermercados, concessionárias de veículos e comércio varejista entre outras . 
Em 2011 a receita gerada foi de R$ 4.073 mil o acréscimo ocorreu devido os reajustes dos contratos. 
A exploração comercial dos Terminais Rodoviários Tietê e Jabaquara, gerou em 2011 receita de 
25.217 mil que se compõe de taxas de utilização de terminais, estacionamentos, locação de lojas, 
quiosques, sanitários, guarda volumes e publicidade. 
Shoppings Centers:  Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Boulevard Tatuapé e Metrô Itaquera geraram  
receita R$  29.147 mil.  O resultado foi 17,75% superior ao período anterior. 
Em Construção: Shopping Metrô Tucuruvi - Contrato assinado em 16/09/05. Projetos aprovados na 
Prefeitura Municipal de São Paulo em 18/12/2009, com previsão de operação comercial no 2º 
Semestre de 2012.  Receita gerada: R$ 1.429 mil. 
Em aprovação: Vila Madalena - Contrato assinado em 05/09/08, com remuneração mínima de R$ 
43.000,00/mês. Projetos em aprovação na Prefeitura Municipal de São Paulo. 
Bilhete único: Receita das locações de espaços destinados as máquinas de recarga de bilhete. A 
receita gerada em 2011 foi de R$ 11.911 mil. 
O reembolso por comercialização ou cessão com IPTU no ano de 2011 foi de R$14.123 mil.  

 

  



 522

96.572,1

119.275,4

133.204,0 144.611,6

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

2008 2009 2010 2011

Evolução de Receita não-tarifária - em R$ mil

2008
2009
2010
2011

 
     Fonte: Relatórios Contábeis  
 

A receita não-tarifária no ano de 2011 apontou crescimento de 8,7% em relação ao ano de 2010.  
 

   Comunicação com a Sociedade 
 

Em 2011 foram registrados no Sistema Corporativo do Metrô 26.929 manifestações apresentando 
uma redução de 31% em relação a 2010. 

Atribuição: A queda deve-se à melhor divulgação de informações no site do Metrô de São Paulo 
que culminou com a diminuição de 55% nos atendimentos tipificados como “Solicitação de 
Informação” referente aos pedidos de declaração de ocorrências diferenciadas, serviço implantado 
em janeiro de 2011. Outras ferramentas implantadas como o SMS Denúncia, Direto do Metro 
contribuíram para a diminuição do registro de protocolos pelos canais formais da empresa. As 
manifestações tipificadas como “Sugestão” apresentou uma diminuição de 32% e as demais, 
Reclamação, Elogio e Denúncia não apresentaram variação significativa.  

A Ouvidoria através da Supervisão de Mediação atuou em casos de ressarcimentos por danos 
materiais e, em segunda instância, nos casos encaminhados pela área gestora das mídias sociais 
como: Facebook, Twitter, Blogs, referentes a diversos assuntos, entre eles: acessibilidade, e-fácil, 
transporte de bicicletas no metrô e segurança pública. 

 
Em 2011 foi criado o Núcleo de Avaliação e Percepção de Serviços – NAP, subordinado à Ouvidoria, 
com a atribuição de identificar necessidades, acompanhar programas propor melhorias e novas 
ações.  É responsável pela gestão dos estacionamentos integrados ao metrô, bicicletários e ciclovias. 

 
  Tabela Comparativa - Manifestações 2010 / 2011 – Tipos de Manifestações 
 

Tipo de 
Manifestação

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Informação 934 1.201 1.087 1.188 1.882 1.414 2.070 1.161 2.229 999 2.156 872 1.444 382 2.788 1.404 3.898 714 2.013 555 1.891 482 1.629 364 24.021 10.736
Reclamação 404 830 732 1.178 1.064 1.444 862 1.335 743 1.171 854 587 689 418 1.032 1.521 1.341 1.095 708 826 854 714 747 595 10.030 11.714
Sugestão 127 217 180 297 224 253 182 202 203 278 304 170 271 134 345 258 412 210 237 219 224 147 247 119 2.956 2.504
Elogio 96 65 28 139 51 200 43 128 51 123 187 127 228 123 214 136 267 145 170 115 124 158 104 86 1.563 1.545
Denúncia 20 28 11 37 14 47 19 36 24 39 30 25 47 25 49 33 59 37 41 48 33 26 29 49 376 430

TOTAL 1.581 2.341 2.038 2.839 3.235 3.358 3.176 2.862 3.250 2.610 3.531 1.781 2.679 1.082 4.428 3.352 5.977 2.201 3.169 1.763 3.126 1.527 2.756 1.213 38.946 26.929

TOTALJulho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroJaneiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

 
 

  Gráfico - Manifestações 2010 / 2011 – Tipos de Manifestações 
Ocorrência de 21/09/10 - Linha  - Vermelha 
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Central de Informações – CIN 
 

CIN (0800 770 7722) oferece serviço gratuito aos usuários, sob gestão da Gerência de Operação – 
GOP/OPR atendeu 177.321 ligações, sendo a maioria sobre funcionamento do sistema, integrações e 
arredores, consultas sobre achados e perdidos e bilhetes/tarifas. 

Assuntos Total 
Funcionamento do Sistema 72.644 
Integração e Arredores 31.793 
Bilhetes e Tarifas 22.354 
Assuntos Diversos¹ 27.795 
Achados e Perdidos 16.841 
Metrôs e Secretarias 5.894 

Total 177.321 
¹ atendimentos ao Telefone do Usuário, registros de manifestações no CRM_Sugar e ligações não qualificadas. 

 
   Central de Achados e Perdidos 
 

Tipo de Serviço Quantidade 
Consultas ao sistema (guichê + central de informações + estações + site) 132.547 
Contatos com o usuário 2.392 
Documentos e objetos encontrados¹ 75.465 
Documentos e objetos devolvidos 26.835 

Fonte – Gerência de Operações/Departamento de Relacionamento com o Cliente – GOP/OPR 
¹No critério para registro de objetos achados e perdidos são considerados, a partir 2011, conteúdos (por exemplo: a 
bolsa e todos os objetos encontrados dentro dela). 

 
    Programa Ação Cultural  
 

Disponibilizou ao cidadão atrações artístico-culturais diversificadas em várias estações: 194 
exposições e 1.003 eventos culturais. 

 
    Projetos Sociais 
 

Ações de marketing social desenvolvidas em parceria com outras instituições, órgãos ou empresas, 
beneficiando o usuário e a população. 

 
    Ações de Relacionamento com as Comunidades Lindeiras às Obras Civis do Metrô 
 

Atendimentos à população junto às áreas de expansão do Metrô de São Paulo 
Indicador Atendimentos 

Linhas em 
expansão 

Linha 2 – Verde Monotrilho – Vila Prudente – Cidade Tiradentes; 
Linha 4-Amarela, Luz - Vila Sônia; Linha 5 - Lilás, Adolfo Pinheiro – 
Chácara Klabin e Linha 17-Ouro  São Judas – Morumbi. 

2.570 

Linhas em 
projeto de 
expansão 

Linha 6 - Laranja, São Joaquim – Bandeirantes; Linha 15-Branca, Vila 
Prudente –Dutra; Linha 16 - Prata, Vila Prudente – Cachoeirinha, e  
Linha 18 – Bronze, Linha 19 – Celeste e Linha 20 – Rosa. 

78 

Contatos 
Foram efetuados pessoalmente, por intermédio de email ou web “FaleConosco” e 
telefones da Coordenadoria de Atendimento à Comunidade - CAC 

 
    Linha 4-Amarela – Total de Atendimentos por Mês  
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Em 2011 a Diretoria de Planejamento e Expansão dos Transportes Metropolitanos (DM / CAC) 
realizou a gestão de 445 atendimentos na região da Linha 4-Amarela. O monitoramento dos casos é 
efetuado, sistematicamente, em conjunto com o Consócio Via Amarela e junto aos solicitantes. 

 
      Linha 2-Verde - Total de Atendimentos por Mês  
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Durante 2011 a Diretoria de Planejamento e Expansão dos Transportes Metropolitanos (DM / CAC) 
fez a gestão de 544 atendimentos na região da Linha 2-Verde.  

 

     Linha 5-Lilás - Total de Atendimentos por Mês 

42
69 61

30

69

120

320

26 17

185

152

300

0

50

100

150

200

250

300

350

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Atendimentos 2011
LInha 5 ‐ Lilás

 
 

Durante 2011 a Diretoria de Planejamento e Expansão dos Transportes Metropolitanos (DM/CAC 
realizou a gestão de 1391atendimentos na região da Linha 5 - Lilás. 

 
        Linha 17-Ouro - Total de Atendimentos por Mês 
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Durante 2011 a Diretoria de Planejamento e Expansão dos Transportes Metropolitanos (DM / CAC) 
realizou a gestão de 190 atendimentos na região da Linha 17-Ouro. 

 
 

    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 e 17-Ouro, e nas em operação, 
gerando uma demanda de atendimento que soma ao resultado final mais 78 casos em média. 
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  2. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM 
 
 

As seis linhas 7-Rubi (Luz-Francisco Morato-Jundiaí), 8-Diamante (Júlio Prestes-Itapevi) 9 – Esmeralda, 
10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra), 11-Coral (Luz-Estudantes), 12-Safira (Brás-Calmon Viana), 
estão passando por obras de infraestrutura (sinalização, telecomunicações, energia, rede aérea, via 
permanente e construção de passarelas), além da modernização das estações mais antigas e da 
implantação da nova Estação Vila Aurora (Linha 7-Rubi).  

 
Estações Acessíveis: Foram entregues 3 estações modernizadas, Carapicuíba e Barueri  (Linha 8 – 
Diamante) e  Pinheiros (Linha 9 – Esmeralda). As novas edificações contam com escadas rolantes, 
itens de acessibilidade como elevadores, piso e rota táteis, comunicação em Braille, corrimãos e 
rampas adequadas, banheiros públicos comuns exclusivos para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, garantindo melhores condições funcionais e de acessibilidade. Prosseguem obras de 
reconstrução das estações de Franco da Rocha (Linha 7 – Rubi), Osasco (Linha – 9 Esmeralda), 
Suzano e Ferraz de Vasconcelos (Linha 11 – Coral) e São Miguel Paulista (Linha 12 – Safira). As obras 
da nova estação Vila Aurora (Linha 7 – Rubi). Entrega prevista: 2012. Estação de Francisco Morato 
(Linha 7 – Rubi) foi contemplada com obras de reconstrução.  Entrega prevista:  2013. 
Passarelas: Concluídas 11 passarelas. Benefício: proporciona conforto e segurança à população para a 
travessia da faixa  ferroviária. 
Subestação/Seccionadoras de Energia Elétrica: Concluída obras da subestação e três seccionadoras 
de energia elétrica. Benefício: melhora nas condições de fornecimento de energia propiciando a 
redução de intervalo entre trens e ofertando mais lugares. 
Trens Novos: Foram entregues 25 trens com 8 carros cada. Todos equipados com tecnologia de ponta 
como ar-condicionado, câmeras de vigilância, sistema de informação audiovisual (monitores de vídeo e 
displays). Os trens são acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
Resultado: diminuição dos intervalos entre trens ofertando mais lugares aos usuários por hora sentido. 

 
Outros Empreendimentos  
 

Expresso Guarulhos: ligará os municípios de São Paulo e Guarulhos, com acesso ao Aeroporto 
Internacional André Franco Montoro. O expresso compartilhará parte da infraestrutura da Linha 12-
Safira com 11,5 km de nova via, aquisição de novos trens, readequação da Estação Engenheiro 
Goulart e construção de duas estações; CECAP/Zezinho Magalhães e Aeroporto. Conclusão: Projeto 
funcional e mantidos entendimentos com a Infraero para definição de área para futura estação no 
Aeroporto. 
Publicação:  edital para contratação de serviços para o desenvolver os projetos básico e executivo. 
Expresso ABC: Implantação de serviço expresso, paralelo a Linha 10-Turquesa, com paradas nas 
estações Mauá, Santo André, São Caetano, Tamanduateí, Brás e Luz. 
Em 2011 foram desenvolvidos estudos e por solicitação do Conselho Gestor das PPP’s, foi 
determinado o aprofundamento dos estudos de viabilidade econômico-financeira. 
Expresso Leste até Suzano: Serviço do expresso será ampliado até a estação de Suzano. Foram 
adquiridos e em fabricação 9 trens novos que serão incorporados a frota. Em andamento: obras de 
infraestrutura, que contemplam modernização dos sistemas de sinalização, telecomunicações, energia, 
rede aérea, via permanente, reconstrução das estações Ferraz de Vasconcelos e Suzano. 
Extensão da Linha 9 - Esmeralda entre Grajaú e Varginha: Com 4,5 km, foi concluído o projeto 
funcional da extensão. O outro projeto básico e executivo está em fase de contratação. 
Modernização do trecho Itapevi - Amador Bueno: Compreende 6,3 km de extensão, e inclui a 
reconstrução das estações Amador Bueno e Santa Rita, e a reforma da via férrea. Previsão de entrega: 
2º semestre de 2012. 
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Expresso Jundiaí: Atenderá à necessidade de deslocamento entre Jundiaí, importante polo regional, e a 
capital paulista, com um meio de transporte rápido, econômico e não poluente. Serão cerca de 45 km 
de extensão e o  tempo de percurso estimado é de 25 minutos. Início das obras previsto: 2013. 
Outras Ligações Regionais: Estão sendo desenvolvidos estudos para implantação de ligações 
ferroviárias entre São Paulo e as cidades de Sorocaba e Santos. 
Expresso Turístico: O transporte ferroviário de turismo regional contempla os destinos a Jundiaí, Mogi 
das Cruzes e Paranapiacaba, todos saindo da Estação da Luz aos sábados, domingos e feriados. 
Desde o início de operação até dezembro/2011 o serviço transportou mais de 37 mil turistas em 234 
viagens. Neste ano foi feita avaliação qualitativa deste serviço e revelou aprovação das viagens 
realizadas nos três roteiros disponíveis. 

Programa de Investimento da CPTM – Realização Orçamentária 2011 
Linha 7 Luz – Jundiaí 

Realização:  R$ 77,6 milhões  

Linha 8 – Julio Prestes – Amador Bueno 
Realização:  R$ 167,3 milhões  

Linha 9 Osasco – Grajaú 
Realização:  R$ 130,3 milhões  

Linha 10 Luz – Rio Grande da Serra 
Realização:  R$ 266,8 milhões  

Linha 11 – Luz – Estudantes 
Realização:  R$ 175,8 milhões  

Linha 12 – Brás – Calmon Viana 
Realização:  R$ 67,2 milhões  

 
  Relacionamento com os Usuários 

Transportes 
Indicador 2010 2011 2011/10 

Total de Passageiros Transportados / milhões 642,0 700,2 9,1% 
Média de Passageiros Transportados / dias úteis 2.124.503 2.319.964 9,2% 

 

Serviços de Atendimento aos Usuários 
Central de Atendimento 

Reclamações 1 %
Informações 98 %
Solicitações 0,5 %

Tipo de manifestação / % 

Sugestões e elogios 0,5 %
Correio eletrônico  34.411
Telefone  482.204
Pessoalmente 2.589.369

 
Canal de comunicação / número de atendimentos 
 

Carta 1.193
Credenciamento de Gratuidade 

Usuário desempregado 80.241
Número de atendimentos. 

Usuário com deficiência 17.883
Posto Bilhete Escolar 

Número de atendimentos 3.137
Suporte ao Usuário Pós-ocorrência 

Número de atendimentos 695
Programa Usuário do Amanhã 

Número de atendimentos 1.940
Programa Visita à CPTM 

Número de atendimentos 1.281
Central de Achados e Perdidos 

Pessoalmente 44.076
Por telefone 7.038Número de atendimentos 
Por carta 41
Recebidos  74.493
Devolvidos 34.756

 
Itens perdidos 
 Taxa de devolução 47 %
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Avaliação dos Serviços 
Regularidade 43 %
Conforto 18 %
Atendimento 18 %
Rapidez 7 %
Confiabilidade 6 %
Segurança Pública 
Operacional 

2 %

Segurança Operacional 2 %
Utilidade 2 %

% de manifestações reclamatórias, por Atributo de 
serviço 

Preço 1 %
Indicador de insatisfação 

Linha 7 56
Linha 8 36
Linha 9 34
Linha 10 35
Linha 11 37

Indicador de insatisfação, em Nº de reclamações/ Nº de 
usuários transportados x 1.000.000. 

Linha 12 54
 
 Relações Comunitárias 
 
 Ouvidoria 
 

Indicador 2011

Manifestações Recebidas  5.157

Origem: pessoas  físicas ou jurídicas, usuárias ou não da CPTM 3.113
Média por pessoa  1,66

Reclamações 63,5%
Informações 28,5%Tipo de manifestação 
Sugestões e elogios 5,5%
Correio eletrônico  4,7%
Telefone  47,6%
Fale conosco  46,1%
Pessoalmente 0,8%

 
Canal de comunicação 
 

Outros - fax e carta 0,8%
 
 Aumento da Receita Própria  
 

Os dados preliminares da Receita Operacional da CPTM, no exercício de 2011, apontam para um 
incremento da Receita Própria da ordem de 15,4%, correspondendo a R$ 1.071,7 milhões, refletindo o 
crescimento do volume de passageiros pagantes, no período. 
Do total apurado, a Receita Tarifária do transporte de passageiros metropolitanos representou 94,8% 
da Receita Própria (R$ 1016,2 milhões), ficando os restantes 5,2% por conta das demais receitas 
operacionais. 
Em relação ao exercício de 2010, observou-se uma elevação da Receita da ordem de 15,3% 
representando um aumento de R$ 132 milhões, em termos absolutos. 
As Receitas não ligadas à atividade de transporte, tais como: exploração comercial do patrimônio, 
permissão de uso e arrendamento e outras, contribuíram com R$ 54,9 milhões, para o total da Receita 
Própria, 16,1% superior ao valor auferido em 2010. 
A Receita Tarifária com o Expresso Turístico alcançou a soma de R$ 0,3 milhões. 
Acrescentando-se à Receita Própria o valor da Subvenção Econômica concedida pelo Tesouro do 
Estado, R$ 396,5 milhões, verifica-se que a Receita Operacional Bruta da CPTM atingiu o patamar de 
R$ 1.467,9 milhões, em 2011. 

 
  3. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU 
 

A área de atuação é formada pelas três regiões metropolitanas existentes no Estado: Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP), Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), Região 
Metropolitana de Campinas (RMC) e aglomerações urbanas. 
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Corredor Metropolitano ABD: Concluídas obras de modernização com a instalação de 14 subestações 
de energia elétrica, 11 km de rede aérea, e instalação de equipamento de acessibilidade nos terminais 
metropolitanos São Bernardo, Jabaquara e Sônia Maria. Conclusão: bicicletário no Terminal São 
Mateus. 
Corredor Metropolitano Guarulhos - São Paulo (Tucuruvi): Em obra os terminais CECAP e Taboão, a 
implantação de 3,7 km de viário e a elaboração dos projetos Básico e Executivo do Trecho 3 (Vila 
Endres-Tiquatira). 
Corredor Metropolitano Itapevi - São Paulo (Butantã): Em obras a Estação de Transferência Jandira, a 
implantação de 5 km de viário entre Itapevi e Jandira e os serviços de apoio a desapropriações. 
Programa de Corredores Metropolitanos – PCM: Em execução os projetos funcionais dos Corredores 
Metropolitanos Perimetral Leste (Jacú-Pêssego), Arujá – Itaquaquecetuba, Alphaville-Cajamar e Itapevi-
Cotia. 
Sistema Integrado da Região Metropolitana da Baixada Santista (SIM): Uma rede de transporte coletivo 
estruturada por uma linha operada com a tecnologia Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) integrada às 
linhas de ônibus municipais e intermunicipais. 

Em 2011 iniciou-se a remoção de imóveis na faixa de domínio do projeto e foi concedida a Licença 
de Instalação para o trecho Barreiros – Porto. 
Em Dez/11 foram realizadas as audiências públicas de material rodante e de sistemas com previsão 
de publicação dos editais até Jan/12. 
O modelo de operação do SIM está em análise no Conselho Gestor das PPP’s.  

Corredor Metropolitano Noroeste - RMC: Em processo de contratação dos projetos Funcional, Básico e 
Executivo para implantação da continuidade do Corredor Noroeste - Lote 3 no trecho compreendido 
entre os municípios de Sumaré, Americana e Santa Bárbara D’Oeste. 
Renovação da Frota: Foram entregues 711  ônibus novos para operação nas regiões metropolitanas do 
Estado de São Paulo, beneficiando quase 2 milhões de passageiros por dia. 
Novos Pontos de Embarque e Desembarque: Instalados 111 pontos de parada nas regiões 
metropolitanas do Estado de São Paulo. 
Novas Estações de Transferência: Entregue a Estação de Transferência Humaitá, situada na RMBS. 
Fase de conclusão:  Estação de Transferência Jandira do Corredor Metropolitano Itapevi - São Paulo 
(Butantã), localizada na RMSP. 
Bicicletários: Inaugurado em setembro no Terminal Metropolitano São Mateus. Capacidade: 110 
bicicletas, a infraestrutura beneficiará os usuários das linhas do Corredor Metropolitano ABD (São 
Mateus – Jabaquara)  e das linhas municipais da capital que fazem ponto final naquela área. 

 
 
 Planos, Programas e Serviços Especiais 
 

Plano de Prioridades do Sistema Viário de Interesse Metropolitano – SIVIM: Abrangendo todas as 
regiões metropolitanas do Estado de São Paul. Em execução:  Plano de Prioridades do SIVIM, com a 
atualização do sistema para as três regiões metropolitanas com a definição de indicadores e cadastro 
físico. 
Abrigos, Terminais e Pro Pólos: Em execução: - Obras de melhorias e adequações nas estações do 
Município de Sumaré, na RMC. - Obras do Terminal Munhoz Júnior, em Osasco, na RMSP. 
Abrangência: todas as regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. Em execução: Programa do 
Pro-Pólos, elaboração dos projetos para 6 pólos: 1) Lapa/SP; 2) Cipó (Embu-Guaçu); 3) Centro (Embu-
Guaçu); 4) Caucaia (Cotia); 5) Monte Belo (Itaquaquecetuba) e 6) Mauá. 
Serviço Especial Conveniado (SEC) – Ligado: Transporte diferenciado (“porta porta”) gratuito para 
pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida severa. Foram incluídos 59 veículos (43 
adaptados), totalizando 124 veículos (96 adaptados). Em 2011 foram transportados 4.622, incremento 
de 86% em relação ao igual período de 2010. 
Programa ConscientizAR: Objetivo:  diminuir a emissão de poluentes dos ônibus dos sistemas regular 
(comum e especial) e de fretamento em sistemas gerenciados pela EMTU. Busca informar sobre a 
necessidade de manter os motores dos veículos regulados. A equipe técnica do programa atua nas três 
Regiões Metropolitanas do Estado para medir a fumaça preta emitida pelos veículos da frota, por meio 
do equipamento opacímetro. Nas três regiões foram inspecionados cerca de 6.000 veículos dos 
sistemas regulares e fretamento. 
Ônibus Brasileiro à Hidrogênio: em conjunto com o Ministério das Minas e Energia - MME, desenvolve o 
Projeto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD BRA/99/G32 - Ônibus a 
Célula de Combustível Hidrogênio para transporte urbano no Brasil. O ônibus está em operação normal 
no Corredor São Mateus-Jabaquara desde dezembro de 2010.  Fase final de montagem: estação de 
produção de hidrogênio para abastecimento deste ônibus protótipo e dos demais três que serão 
construídos em 2012. 
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 Inspeção e Cadastramento  
 

Em 2011 as concessionárias e permissionárias adquiriram veículos novos, o que reflete diretamente na 
idade média da frota em operação nas Regiões Metropolitanas. A EMTU/SP acompanha o 
cumprimento ao Decreto Federal 5.296/2004, que determina a inclusão de veículos acessíveis às 
pessoas com deficiência. 

 
 

Região 
Inclusão de Novos 

Ônibus 2011 
Veículos com 
Acessibilidade 

Total da Frota 

RMSP 492 2.080 4.545 
RMBS 200 110 505 
RMC 19 361 500 
Total 711 2.551 5.550 

 

 Fiscalização Operacional 
 

A EMTU/SP faz fiscalizações sistemáticas no sistema Regular (Comum e Especial) para garantir o 
cumprimento da programação estabelecida para as linhas. Nas ruas verifica a regularidade dos 
sistemas de Fretamento e Transporte Escolar, Inspeção Técnica Veicular, que é feita nas dependências 
da empresa, nos veículos de todos os serviços, analisando mais de 400 itens ligados à segurança e 
manutenção dos carros.  

    

Área 
Fiscalização Sistema 
Regular e Fretamento 

Blitz Fretamento e 
Transporte Escolar 

Inspeção Veicular 

RMSP 7.527 5.049 29.695 
RMBS 6.832 5.964   2.048 
RMC 6.116               11.164 11.000 

 
 Bilhetagem Eletrônica 
 

A frota de 5,5 mil ônibus urbanos da RMSP opera com validadores eletrônicos. O BOM (Bilhete Ônibus 
Metropolitano) é um cartão eletrônico que armazena os créditos eletrônicos, autorizados pela 
EMTU/SP, e é emitido pelo CMT - Consórcio Metropolitano de Transporte em suas várias modalidades. 
Na RMBS e na RMC os trabalhos para a interoperabilidade dos sistemas existentes estão em 
andamento com os estudos da concessão. 

 

Cartão Usuário Quantidades 2011 Benefício 

Cartão Bom Sênior Idosos acima de 65 anos 43.920 
Isenção do 

Pagamento da Tarifa

Cartão Bom Vale 
Transporte 

Trabalhadores 315.307 
Segurança e Agilidade 

no Embarque e 
Carregamento 

Cartão Bom 
Escolar 

Estudantes e Professores 73.913 
Desconto de 50% no 
Pagamento da Tarifa

Cartão Bom 
Especial 

Pessoas com Deficiência 74.937 
Isenção do 

Pagamento da Tarifa

Cartão Bom 
Comum 

Pessoas Físicas 57.092 
Praticidade e 
Agilidade no 
Embarque 

Cartão Bom 
Empresarial 

Pessoa Jurídica e Colaborador em 
“Utilizações Corporativas“ 

1.870 
Gestão dos Cartões 

pela Empresa 
Total 567.039 

 
 Atendimento aos Usuários 
 

 Ouvidoria  
 

Em 2011, a Ouvidoria e a Central de Atendimento ao Cliente, entre ligações telefônicas e outras formas 
de comunicação (cartas, internet, fax, etc), fizeram 300 mil atendimentos. Cerca de 90% deles foram 
pedidos de informações conforme tabela abaixo: 
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Item Descrição Quantidade % no total de atendimento 
Itinerário das linhas intermunicipais 97.915 33,2 
Valores de tarifas 35.975 12,2 
Telefones úteis  30.756 10,4 
Serviços disponibilizados 24.521 8,3 

  
  
Informações 

Outras 84.371 28,6 
Subtotal 273.538 92,8 

Sugestões e Elogios 1.958 0,7 
Demandas 

Reclamações e Denúncias 19.342 6,6 
Subtotal 21.300 7,2 

Total 294.838 100,0 
 
 Realização Orçamentária 2011   
 

O orçamento empresarial de 2011 foi realizado de maneira satisfatória e equilibrado, dentro dos 
parâmetros estabelecidos para Receitas Próprias e Despesas de Custeio, alcançando um nível de 
realização de receitas de 93,5% em relação ao projetado, e de 90,6% em relação ao total previsto para 
despesas de custeio. 

 
 
 4. Estrada de Ferro Campos de Jordão – EFCJ 
 

A Estrada de Ferro Campos de Jordão - EFCJ é uma unidade da administração direta do Estado de 
São Paulo. Em 2011 passou a ser administrada pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM. 
Pelos 47 km da ferrovia, que ligam Pindamonhangaba a Campos de Jordão, são oferecidos vários 
circuitos ferroviários, em diferentes extensões, horários de operação e tarifas. A EFCJ administra os 
Parques de Capivari e Reino das Águas e o teleférico de Campos de Jordão. 

 
 Principais Ações, Projetos e Programas  
 

Acessibilidade: Deu-se início aos estudos e projetos para reforma das Estações de Pindamonhangaba, 
Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão e Parque Reino das Águas Claras, com acessibilidade 
para cadeirantes e instalação de um elevador tipo plataforma elevatória que será implantada na 
Estação de Turismo em Pindamonhangaba. Conclusão: novas rampas de acesso para cadeirantes no 
Parque Reino das Águas Claras e Estação Eugênio Lefevre - Santo Antônio do Pinhal. – Reforma: 
sanitários públicos nas estações de Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. -
reforma do trem, com acessibilidade para cadeirantes. 
Serviços e Atividades Turísticas: Em 2011 deu continuidade as ações como o Programa Melhor Idade e 
Projeto Escola Sobe a Serra, este último visa promover um conhecimento histórico, cultural e 
geográfico da EFCJ. Novas ações foram planejadas e realizadas a partir da participação nos projetos 
“Trem é Turismo” e “Circuito da Mantiqueira”. Ampliação da Programação de Viagens Turísticas dos 
Trens da EFCJ,  início dos estudos de modernização das estações visando a melhor recepção ao 
turista e adequação à Lei de acessibilidade. 
Aquisição de máquinas e equipamentos: A EFCJ alocou recursos de R$ 4,1 milhões para a aquisição 
de equipamentos na manutenção da via permanente instalados no Complexo Ferroviário. Objetivo:  dar 
agilidade ao serviço de manutenção. Começaram a troca de elementos da via permanente, dormentes 
e trilhos, limpeza geral dos componentes de infra e superestrutura da via. Os serviços estenderão 
durante 2012. 
Obras emergenciais no leito da linha férrea: Em 2011 tiveram início as obras emergenciais na 
contenção do muro de arrimo das margens e taludes em vários trechos da via proporcionando o 
restabelecimento do tráfego de trens com a segurança exigida. 

 

 Serviços Financeiros  
 

Usuários: 282.007, redução de 15,3% em relação a 2010. Devido a chuvas no mês de fevereiro/2011, 
houve cancelamentos de trens de Pindamonhangaba/Campos do Jordão, por quedas de barreiras e 
erosão do solo no trajeto; e o Balneário Reino das Águas Claras foi parcialmente destruído e 
desativado; Teleférico ficou em manutenção, em meados de setembro ao início de novembro/2011, 
para troca de painel que foi adquirido em 2010. 
Receita: Em relação ao ano anterior obteve uma receita de R$ 5.955.660,43, queda de 1,3%, em 
decorrência de obras emergenciais, chuvas e manutenção do teleférico e automotriz A2. 
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Secretaria de Turismo 
 
 
 

 
Demonstrativo de Despesas 

                                                                                                                                                                  R$ mil  

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta - 238.428,2 -

Pessoal - 2.162,5 -
   funcionários ativos - 2.058,1 -
   obrigação patronal/insuf financeira - 104,4 -

Custeio - 20.135,2 -

Investimentos - 216.130,5 -

2- Entidades Vinculadas 2.742,4 5.956,5 117,2%

 CPETUR 2.742,4 5.956,5 117,2%

  pessoal 1.502,4 4.079,2 171,5%
  custeio 1.240,0 1.877,2 51,4%

3- Transferências a Empresas 200,0 1.780,0 790,0%

pelo Tesouro

 CPETUR 200,0 1.780,0 790,0%
   transferência de capital 200,0 1.780,0 790,0%

Total da Despesa (1+2+3) 2.942,4 246.164,7

CPETUR – Cia Paulista de Eventos e Turismo foi transferida da  Secretaria de Economia e Planejamento para a 
Secretaria de  Turismo pelo Decreto nº 56.638  de  01/01/2011.  As despesas de 2010 dessa entidade vinculada foram 
alocadas no demonstrativo  para efeito de comparação. 
A Secretaria do Ensino Superior mudou a denominação para Secretaria de Turismo pelo Decreto nº 56.635 de 
1º/01/2011. As despesas da Administração Direta serão comparadas em 2012. 
 
 

Número de Funcionários 
 

2010 2011 11/10

Secretaria - 76 -

   Ativos - 76 -

CPETUR¹ 17 23 35,3%

   Ativos 17 23 35,3%

Total da Pasta 17 99

¹ O número de funcionários da CPETUR em  dez/ 10  foram alocadas no demonstrativo para efeito de comparação. 

 
I - Atividades 
 
1 – Secretaria  de Turismo - Criada em janeiro de 2011, pelo decreto 56.638 de 01/01/2011, 
foi organizada por meio da transferência da estrutura administrativa da extinção da Secretaria 
de Ensino Superior e da transferência das atribuições relativas à Coordenadoria de Turismo, 
subordinada até o ano de 2010 à Secretaria de Esporte Lazer e Turismo, assumindo o corpo 
técnico dos profissionais ligados à área de turismo. A estrutura atual da Secretaria de Turismo 
Completou-se com a transferência do Conselho Estadual de Turismo e as atribuições do 
Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias – DADE e da Companhia Paulista 
de Eventos e Turismo – CPETUR, que até o ano de 2010 eram vinculadas à Secretaria de 
Planejamento 
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Atribuições: - Promover o turismo como atividade econômica estratégica para a geração de emprego, 
renda e o desenvolvimento regional. - Planejar, coordenar e implementar  planos, programas, projetos e 
ações relativas ao turismo no Estado de São Paulo. 
- Realizar estudos a fim de propor melhorias do turismo no Estado seja turismo de negócios, ecológicos, 
rural, histórico, religioso e cultural, com o  foco no desenvolvimento econômico. 

 
Em 2011 a Secretaria de Turismo passou a administrar as dotações orçamentárias previstas para os 
órgãos incorporados, cujo Plano Plurianual – PPA 2008-2011 foi elaborado antes de sua constituição, 
resultando na necessidade de ajustes que possibilitaram a execução dos projetos em atendimento às 
diretrizes do governo do estado para o ano, na área de turismo. 

CPETUR - Companhia Paulista de Eventos e Turismo – iniciou suas atividades, como empresa 
estratégica para o Governo de São Paulo, promovendo a divulgação turística no Estado de São 
Paulo.  

 
2 – Atividades 
 
Conselho Estadual de Turismo 
 

Atribuição: Promover a articulação, estadual e regional, das instituições ligadas à área de turismo. 

 
Gabinete da Secretaria 
 

Objetivo: Prover os órgãos da Administração Superior da Secretaria, dando suporte necessário para o 
desenvolvimento das atividades de todos os órgãos. 

 

Finalidade do Programa Garantir o desenvolvimento e desempenho das atividades 

Descrição 

Realização de despesas de caráter administrativo e de natureza contínua. 
Manutenção das áreas de transporte, patrimonial e administrativa, de apoio 
ao desenvolvimento das atividades afetas ao campo de atuação das unidades 
do Órgão e de suas entidades vinculadas. 

Critério de Mensuração Suporte administrativo com qualidade. 

Meta anual Suporte administrativo realizado 
Realizado em 2011 Suporte administrativo realizado 
Orçamento R$ 11.415.258,00 

Executado em 2011 R$ 8.455.204,00 
Fonte: SIGPPA/SIMPA e SIGEO 
 

Atividades Administrativas Realizadas em 2011: 
Contratação dos serviços necessários à manutenção, conservação e ampliação das instalações e 
equipamentos e em apoio as atividades das áreas de turismo. Destaque para os contratos firmados com 
PRODESP, tendo como objetos a hospedagem do site da Secretaria de Turismo e manutenção técnica 
de equipamentos e sistemas e CPOS. Finalidade:  - prover a necessidade de técnicos para a 
fiscalização das obras previstas nos convênios das Prefeituras com o Departamento de Apoio e 
Desenvolvimento das Estâncias – DADE. 

Hospedagem do site da Secretaria de Turismo R$ 73.350,00 
Manutenção técnica de equipamentos e sistemas R$ 222.410,07 
DADE R$ 5.537.481,64  

 
Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias – DADE 
 

Objetivo: Fomentar, financiar e apoiar as ações para o desenvolvimento socioeconômico e integrado das 
regiões administrativas e metropolitanas, com programas e projetos regionais. 

Participantes: 67 municípios denominados estâncias, entre balneárias, turísticas, hidrominerais e 
climáticas. 

Recursos: Fundo de Melhoria das Estâncias - artigo 146 da Constituição do Estado de São Paulo e 
funciona de acordo com a lei 7.862/1992. 

Receita:  Composta pela somatória dos Impostos Municipais de todas as estâncias por meio da 
apresentação da DREMU (Declaração de Receita Tributária Própria Municipal) mais a dotação 
oriunda do Governo do Estado no próprio Plano Plurianual. O orçamento é disponibilizado para 
cada cidade, anualmente, varia de acordo com a participação do próprio município na 
composição do Fundo de Melhoria das Estâncias.    
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Finalidade do 
Programa 

Atender dispositivo constitucional que criou o fundo de melhoria das estâncias, 
definindo a forma de repasse dos recursos financeiros aos municípios estância. 

Descrição 

Repasse de recursos financeiros por meio de convênios. Objetivo:  aprimorar a 
infra estrutura turística dos municípios e estâncias paulistas de acordo com o 
programa anual de trabalho aprovado pelo Conselho de Orientação e Controle 
do Fundo de Melhoria das Estâncias. 

Critério de Mensuração Número de Municípios Estâncias.  

Meta anual 67 municípios estâncias 

Realizado em 2011 67 municípios estâncias 

Orçamento R$ 221.906.758,00 

Executado em 2011 R$ 216.400.251,00 
Fonte: SIGPPA/SIMPA e SIGEO 

 
Atividades realizadas pelo DADE em 2011: 

10 Convênios DADE 2010 realizados em 2011 
32 (trinta e dois) convênios DADE 2011 220 Convênios Pagos 
178 (cento e setenta e oito) convênios para liberação de parcelas 

Assinatura de Convênios 65 assinaram convênios do DADE/2011 
236 Pagamentos Realizados R$ 178.010.525,77  

 
Coordenadoria de Turismo 
 

Objetivo: - realizar as atividades indutoras para o desenvolvimento do segmento turístico (produtos 
turísticos). - gerar  emprego, renda e melhoria da qualidade de vida da população. 

 
Finalidade do Programa Melhorar a qualidade do produto turístico paulista nas regiões onde encontra 

organizado e estruturar novos produtos em regiões onde a atividade é 
incipiente gerando novas oportunidades de desenvolvimento.  

Descrição Promoção e desenvolvimento do turismo paulista mediante ações de 
sensibilização e mobilização dos atores envolvidos (públicos e privados) de 
maneira regional, melhoria e  estruturação de novos produtos turísticos, 
inclusive com a implantação de infra estrutura turística e a indução do 
desenvolvimento da atividade pela iniciativa privada, entidades e municípios.   

Critério de Mensuração Produtos turísticos formatados;  Agentes capacitados; Promoções e 
divulgações de turismo. 

Meta anual 140 produtos turísticos formatados; 50 agentes capacitados; 18 ações de 
promoção e divulgação. 

Realizado em 2011 176 produtos turísticos formatados; 50 agentes capacitados; 23 ações de 
promoção e divulgação. 

Orçamento R$ 18.274.692,00 
Executado em 2011 R$ 13.572.774,00 

Fonte: SIGPPA/SIMPA e SIGEO 

 
Projeto Roda SP 
 

Parceria:  Municípios - Frota: 10 ônibus turísticos, sendo a maior parte do tipo double decker.   
 

Objetivo: Apresentar aos usuários o potencial e  pontos turísticos das diversas regiões do Estado de 
São Paulo. O turista pode desembarcar e reembarcar ao longo do trajeto nos ônibus da linha sem pagar 
nova tarifa, o que permite desfrutar com liberdade dos pontos turísticos em cada uma das cidades 
cobertas pelo roteiro. 

Início do Projeto 30/06/2011 
Término do projeto 30/06/2012 
Total do Investimento R$ 1.738.500,00  
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Etapa Cidade Sede Cidades Visitadas Período 

1ª A Campos do Jordão 

Campos do Jordão, Monteiro Lobato, 
Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal, São 
Bento do Sapucaí, São Francisco Xavier (São 
José dos Campos) 

20/07/11 à 04/08/11 

1ª B 
Campos do Jordão 
 

Aparecida, Campos do Jordão, Guaratinguetá, 
Lorena, Pindamonhangaba, Piquete 

09/08/11 à 18/08/11 

2ª Iguape Cananéia, Iguape, Ilha Comprida 05/08/11 à 07/08/11 
3ª Barretos Barretos, Olímpia 25/08/11 à 28/08/11 
4ª Holambra Holambra, Jaguariúna 16/08/11 a 18/08/11 

5ª Atibaia 
Atibaia, Bragança Paulista, Itatiba, Jarinu, 
Joanópolis, Mairiporã e Piracaia 

23/09/11 a 25/09/11 

6ª São Roque São Roque, Itu, Salto e Ibiúna 07/09/11 a 09/09/11 

7ª Aparecida 
Guaratinguetá, Lorena, Canas e Cachoeira 
Paulista 

15/10/11 a 18/10/11 

8ª Miracatu Miracatu, Pedro de Toledo e Registro  11/11/11 a 14/11/11 

9ª 
Roda SP Litoral – 
Operação Verão 

São Vicente, Santos, Bertioga, Guarujá, Praia 
Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe 

15/12/11 a 05/02/12 

City Tour São José do Rio Preto, Mongaguá,  Peruíbe, São Paulo e  Aparecida. 

 
Turismo do Saber 
 

Proposta: - Oferecer aos estudantes da rede pública de ensino, na faixa etária dos 9 aos 11 anos, 
conhecimento da realidade e o potencial turístico de uma região do Estado de São Paulo diferente 
daquela em que reside.  
- Mostrar que o turismo, o viajar, é apenas o caminho para promover o contato das crianças com outros 
tantos saberes.  
Objetivo do Programa: educação, o civismo, a sociabilidade    Parceira:  CEPAM (Centro de Estudos e 
Pesquisa da Administração Municipal) e a Secretaria de Educação. 

Início do Projeto 18/07/2011 
Término do projeto 22/07/2011 
Total do Investimento R$ 367.125,81  

 
Projeto: Turismo do Saber – Litoral no Campo – 32 municípios contemplados 

Cidades Anfitriãs – 16 Cidades Visitantes – 16 

Aparecida; Lavrinhas; Lorena; Monteiro Lobato; 
Jambeiro; Pindamonhangaba; Piquete; Queluz; 
Redenção da Serra; São Bento do Sapucaí; São Luiz do 
Paraitinga; Cachoeira Paulista; Campos do Jordão; São 
José dos Campos; Caçapava; e Taubaté. 

São Vicente; Caraguatatuba; Ubatuba; 
Ilha Comprida; Praia Grande; Itanhaém; 
Cananéia; Iguape; Santos; São Sebastião; 
Mongaguá; Peruíbe; Bertioga; Guarujá; 
Cubatão; e Ilhabela.  

 
Projeto: Turismo do Saber – Interior na Praia 

A ser implantado a partir de janeiro de 2012  
 
Website institucional Secretaria de Turismo -  www.turismo.sp.gov.br 
 

Projeto: Portal oficial da Secretaria de Turismo foi lançado em agosto de 2011. Convênio:  Embratur 
(Empresa Brasileira de Turismo) em 2010. 

Meta: divulgar as ações do Governo do Estado relacionadas a turismo, atrair viajantes de dentro e 
fora de São Paulo.  

 
O site apresenta informações e notícias sobre o Estado, a agenda de eventos, programas e ações da 
Secretaria, DADE (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias) e contato direto com a 
Imprensa. 

 
Início do projeto: Dezembro/2010 
Valor Investido: Repasse do Ministério do Turismo 

Relatório de Acessos ao site Período de 01/08/2011 a 05/12/2011 
Total: 38 mil visitas, dos quais 27 mil visitantes únicos Visualizações de página: 110.841   

 

 

http://www.turismo.sp.gov.br/
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Programa Caminha São Paulo – Passos dos Jesuítas – Caminhos de Anchieta 
 

A iniciativa constitui-se ferramenta de estímulo ao fluxo turístico fora da alta temporada, contribuindo 
para o Desenvolvimento Regional da Baixada Santista e do Litoral - Sul e Norte - de São Paulo. 

Projeto: Rota liga 13 municípios do Litoral de São Paulo, de Peruíbe a Ubatuba, permite a interação 
com o patrimônio turístico natural e monumental de cada uma das cidades. Organizado a partir de um 
portal na internet, o site registra mais de 5.000 acessos. 

Início do Projeto Caminhantes Valor Investido 
14/09/2011 980 Peregrinos R$ 1.923.642,50   

 
Convênios com Prefeituras e Entidades 
 

Projeto: Apoio a eventos para o desenvolvimento turístico 
Investimento: R$ 4.685.487,52  

 
 

Convênios Firmados com Prefeitura (A) 

Município Objeto Data do Evento Valor (R$) 

" Carnaval 2011" 05 a 09/03/2011 97.850,00

"Festa do Senhor Bom Jesus" 06/08/11 92.500,00Iguape 
Comemoração do Aniversário do Município 

de Iguape 
03/12/2011 97.850,00

Pedro de 
Toledo 

" Carnaval 2011" 04 a 08/03/2011 30.000,00

Tabatinga 9ª Edição do "Tabatinga Baby Show" 20 a 24/04/2011 98.000,00

Queluz 
"10ª  Ed.Festa Moranga e Mandioca e 2º 

Copa  Mangalarga " 
28/04 a 01/05/2011 40.000,00

" Carnaval 2011" 05 a 09/03/2011 79.000,00
Cananéia 

"Festa de Aniversário de Cananéia" 12 á 15/08/2011 98.000,00

" Carnaval 2011" 05 a 09/03/2011 97.500,00

Peruibefest 11 a 15/11/2011 48.000,00Peruíbe 

"Festa da Virada 2011" 15/11/2011 80.000,00

"13º Festa das Nações" 28/04 a 08/05/2011 97.600,00Pariquera-açu 
 "20ª Festa do Peão de Boiadeiro" 07 a 11/10/2011 79.920,00

"Reforma do Pavilhão de Exposição" 
01 a 31/03/2011 e 08/04 a 

07/05/2011 
99.000,00

"Folheteria - 55º Congresso Municípios do 
Estado de São Paulo" 

01 a 31/03/2011 e 08/04 a 
07/05/2011 

78.400,00

01 a 31/03/2011 
"Reforma de Auditório João Ramalho" 

08/04 a 08/05/2011 
99.000,00

São Vicente 

"Pré-Predução da 30ª Edição da Encenação 
da Fundação da Vila de São Vicente". 

21 a 27/01/2011 1.000.000,00

Ribeirão do Sul "Festa do Peão " 05/ a 08/05/2011 30.000,00

Bilac 4ª Expo Bilac 12 a 15/05/2011 50.000,00

Santa Branca 
“ Feira Agro-artesanal de Santa Branca – 

FASBRA” 
19 a 22/05/2011 99.000,00

Itariri "Festival de Inverno 2011" 08 a 10; 15 a 17/07/2011 98.878,40

Americana * 
"25 Festa do Peão de Boiadeiro de 

Americana"  
17 a 26 /06/2011 500.000,00

Ilha comprida "Ilha Junina 2011" 07 a 10/07/2011 94.000,00

Rincão 11º Arraia de Rincão "Encantos Juninos" 08 á 10/07/2011 50.000,00

Barra do Turvo "Festa do Lavrador" 18 a 21/08/2011 95.000,00

Silveiras 
"30ª Festa Nacional do Tropeiro de 

Silveiras" 
26 a 28/08/2011 24.000,00
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Município Objeto Data do Evento Valor (R$) 

Adamantina 
23ª Feira do Verde e Exposição 

Agropecuária, Comercial e Industrial 
07 a 11/09/2011 30.000,00

Zacarias "Zacarias Rodeio Show 2011" 29,30/09 e 01/10/2011 10.000,00

Américo de 
Campos 

XXXV Feira Agropecuária de América de 
Campos 

28 a 30/09 e  01/10/2011 80.000,00

São Roque "19ª Edição da Expo São Roque/11” 07 a 31/10/2011 80.000,00
Júlio Mesquita "15ª  Festa do Peão de Júlio Mesquita" 06 a 09/10/2011  15.000,00

Ilha Solteira 2º Ilha Cross da Estância de Ilha Solteira 08 e 09/10/2011 50.000,00

Miguelópolis "29ª Expomig de Miguelópolis" 11 a 15/10/201 80.000,00

Cubatão 
"Cubatão Danado de Bom" - Festival da 

Cultura Nordestina 
11 a 15/11/2011 80.000,00

Passos dos Jesuítas 
Ubatuba 

Anchieta Paz de Iperoig 
05 a 29.10.11 64.000,00

Martinópolis "Festa da Santa Bibiana" 01/11 a 03/12/2011 30.000,00
Natal Iluminado 1 /12/11/11-5/1/12 80.000,00Presidente 

Prudente Projeto "Concertos de Natal" 16 a 22/12/2011 80.000,00
Registro "23º Expovale" 01 a 04/12/2011 72.000,00

Rio das Pedras 
" Primeiro Encontro Regional de 
Cherreteiros em Rio das Pedras" 

18/12/2011 36.000,00

Itanhaém Anchieta Vivo 30/12 /2011 80.000,00
Festa da Padroeira de Mongaguá 08 a 12/10/2011 79.200,00

Aniversário de Mongaguá 04/12/2011 78.156,00Mongaguá 
1º Torneio Municipal de Pesca Turística 11/12/2011 79.883,12

(*) Valor referente à Emenda Parlamentar 

 
Convênios Firmados com Entidade (B) 

Município Entidade Objeto Data do Evento Valor (R$) 

Marília 
Associação 
Paulista de 
Taekwondo 

Festival Paulista de Taekwondo 10 a 12/06/2011 93.750,00

Itatiba 

Consórcio 
Intermunicipal p/ 
Desenvolv.  Polo 

Turístico 
Circuito das 

Frutas 

4º Expo Circuito das Frutas 17 e 18/12/2011 35.000,00

Mongaguá 
"Instituto Histórico 

e Cultural de 
Mongaguá" 

10º Apresentação de Encenação de 
Nsª Senhora da Conceição Aparecida

08/10/2011 99.000,00

(A + B)  Total em R$ 4.685.487,52
(*) Valor referente à Emenda Parlamentar 
 
Capacitação 
 

- Agentes dos Municípios do litoral no 2° semestre (agosto/setembro) referente ao projeto Caminha São 
Paulo - Passos dos Jesuítas – Anchieta 
- Agentes dos 16 municípios da região turística Vale do Paraíba e Serra. Participantes:  Projeto Turismo 
do Saber - Litoral no Campo. 

 
Feiras e Eventos Nacionais 

Atividades Realizadas 

Fevereiro 
Apoio a eventos de carnaval nas prefeituras de Pedro de Toledo, Cananéia, Peruíbe e Iguape 
e estruturação da Secretaria de Turismo – SETUR. 

Março 

Participação:  evento ABIH em Socorro - grupo da copa do mundo de 2014. -  FISTUR CIHAT 
2011. Reunião: - aprimoramento do turismo religioso em Aparecida; equipe de Porto Ferreira 
para desenvolvimento regional; Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. Parceria: TURSP e 
SETUR para os eventos.  
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Abril Congresso Paulista de Municipios, AVIESTIR Campos do Jordão. 

Julho 
Participação:  Salão do Turismo Roteiros do Brasil e Programa Turismo do Saber Litoral no 
Campo. Folhetaria Caminhos de Anchieta, Roda São Paulo. 

Agosto 

Participação: Roteiros Turísticos na Adventure Sports Fair, implantação do Projeto Caminha 
São Paulo - 13 municípios, AVIRRP em Ribeirão Preto. V Congresso da Associação dos 
Municípios da Araraquarense – AMA. 480 anos da Fundação de Cananéia, 20ª Expo 
AFLORD em Arujá, Câmara Setorial de Turismo Rodoviário do Conselho Estadual de 
Turismo. Visita técnica: em Olímpia, Roda SP na festa de Bom Jesus de Iguape/Ilha 
Comprida, Cananéia, participação na V Congresso da Associação dos Municípios da 
Araraquarense – AMA; Festival do Turismo Brasileiro em Barretos, Roda SP 
Barretos/Olímpia. 

Setembro 

Participação: Congresso Brasileiro de Turismo Acessível em Socorro; Roda SP na Festa de 
Flores e Morangos de Atibaia, Bragança Paulista, Itatiba, Jarinu, Joanópolis, Mairiporã e 
Piracaia. Feira Nacional do Turismo Rural FEIRATUR; Roda SP na 30ª Edição da Expoflora 
Holambra e Jaguariuna. Lançamento oficial do Portal www.turismoemsaopaulo.com; Roda 
SP no Encontro dos Capitulares com os Franciscanos Seculares e a Juventude Franciscana 
em Aparecida e Guaratinguetá. Lançamento do Projeto Caminha SP Passos dos Jesuítas 
Anchieta em 13 cidades do litoral paulista; participação na Feira Nacional do Turismo Rural 
FEIRATUR; Roda SP na 30ª Edição da Expoflora passando por Holambra e Jaguariuna. 

Outubro 

Participação:  19ª Expo São Roque - Festa da Alcachofra e do Vinho; Roda SP São Roque, 
Ibiúna, Salto e Itu; Roda SP Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Canas e Cachoeira Paulista; 
Governo Presente a Vez do Sudoeste (Bom Sucesso de Itararé, Campina do Monte Alegre, 
Capão Bonito, Coronel Macedo, Iaras, Itapetininga, Itapeva, Itaporanga, Piraju, Ribeirão 
Grande, Riversul, Sarutaiá, Tejupá, Angatuba, Arandu e Taguaí); Projeto Navega SP; ABAV 
2011 - Feira das Américas, no Rio de Janeiro (RJ) com 25 roteiros paulista; implantação 
Etapa Bertioga-Ubatuba do Programa “Passos dos Jesuítas – Anchieta; Semana Mesa SP 
promovido pelo SENAC São Paulo e a Revista Prazeres da Mesa no Centro Universitário 
SENAC Campus Santo Amaro; participação na Encenação da Paz em Iperoig, em Ubatuba. 

Novembro 
 

Circuitos turísticos participantes do 23° festival de Turismo de Gramado, 53ª edição do 
Conotel - Congresso Nacional de Hotéis, lançamento da Feira World Travel Market (WTM) 
Latin America, reunião da APRECESP Associação das Prefeituras das cidades estância do 
Estado de São Paulo, apoio ao ECOFEST Adventure em Mairiporã.  

Dezembro Participação na feira preta, festival pé na areia, roda São Paulo Litoral 

 
Reuniões, Grupos de Trabalho, Visitas Técnicas, Análise e Pareceres 
 

Realização: Coordenadoria de Turismo 
Análise da viabilidade das propostas de convênio recebidas, para prover as orientações necessárias 
à implementação de projetos turísticos pelos municípios, para atender às demandas do Conselho 
Estadual de Turismo - atendimento individualizado às Prefeituras Paulistas com relação à 
implementação e operacionalização de um programa municipal de turismo.  

 
Cadastur – Cadastro Turístico 
 

Objetivo: cadastrar pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo, formalizando e 
legalizando, os prestadores de serviços, junto às instâncias, Estadual e Federal do Turismo. 

Início Valor Investido 
01/01/2011 Repasse de R$ 250.000,00 do Ministério do Turismo  

 

Objetivo:  Facilitar a participação em eventos, feiras e ações realizados pelo Ministério do Turismo e pela 
Embratur. Acesso a linhas de financiamento específicas para o turismo, por meio de bancos oficiais. 
Participação em programas de qualificação, e a oportunidade de negócios por meio do cadastramento 
nos sites www.viajamais.com.br, www.vaibrasil.com.br e www.portaldehospedagem.com.br, entre outros. 

 
Levantamento: 
Relação de empresas/profissionais cadastrados – janeiro a dezembro/ 2011 

Empresas (*) 2.312 
Guias de Turismo 656 
Bacharel de Turismo (**) 80  

(*) Os cadastros de Empresas envolvem as atividades de Meio de Hospedagem, Agências de Turismo, 
Transportadoras de Turismo, Organizadoras de Eventos, Locadoras de Veículos, Restaurantes, Bares e similares, 
Infraestruturas para eventos.  (**) A partir de setembro de 2011  foi extinto o cadastro de Bacharel de Turismo. 

 

http://www.viajamais.com.br/
http://www.vaibrasil.com.br/
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Eventos: Participação de Representantes do CADASTUR  

Data Local Evento 
19 e 20/08 São Sebastião (palestra) Feira de Negócios Equipousada 

24/08 Mongaguá (palestra) 
05/09 Guarujá (palestra) 

Passos dos Jesuitas 

24/09 Bauru (stand – material Cadastur) I Salão de Turismo 
12 a 14/12 Brasília - DF IV Encontro dos Coordenadores Regionais  

 
Concursos Culturais 
 

Concurso TwittaSP 

Período Valor Investido 
14/10 a 21/11/2011 Prêmios doados  

Projeto: Realizado pela rede social Twitter. Foi um concurso de frases “Por que os turistas devem visitar 
a sua cidade?” com a hashtag #TwittaSP para concorrer a tablets e viagens pelo Estado. 
167 participantes do concurso - enviadas 525 frases. 
 

Premiação 
3 frases escolhidas por jurados 
4 frases sorteadas 

Frase Vencedora pelo Júri: 
“São Paulo não é só cimento, é a poesia da vida em estado concreto. Visite e comprove!"  

 

 
Concurso Clica SP 
 

Concurso Clica SP 

Período Valor Investido 
24/11/2011 a 31/01/2012 Prêmios doados  

Projeto: Fazer com que os paulistas vejam melhor a beleza de seu próprio estado, fotografando as 
paisagens, eventos, pontos turísticos e outras belezas de suas cidades. A melhor fotografia será 
premiada com uma Tablet de última geração e um minicruzeiro, e os segundo e terceiro lugares 
receberão viagens pelo Estado. 

Premiação: comissão julgadora formada por um fotógrafo, diretor de marketing da Tur.SP e 
turismólogo escolhem o vendedor. 
A melhor fotografia é premiada com uma Tablet de última geração e um minicruzeiro, e os segundo e 
terceiro lugares recebem viagens pelo Estado.   

 
Programação: Poderão participar crianças e jovens com menos de 18 anos, desde que seus pais se 
responsabilizem pelas fotos no ato da inscrição. 
As melhores fotos ficarão expostas em destaque nos sites www.turismoemsaopaulo.com e 
www.turismo.sp.gov.br. Para participar, basta se inscrever no site www.turismo.sp.gov.br/clicasp, 
concordando com os termos de participação e enviando quantas fotos quiser. É possível enviar as fotos 
diretamente para o e-mail clicasp@gmail.com, se cadastrando no site. 

 
II – Entidade Vinculada 
 

1. Companhia Paulista de Eventos e Turismo - CPETUR  
 
Finalidade do Programa Proporcionar instrumentos operacionais para o desenvolvimento do turismo 

paulista, agilizando as ações e programas das áreas de turismo, eventos, 
recreação e lazer de interesse do estado e seus municípios. 

Descrição Planejamento, fomento, desenvolvimento, coordenação, fiscalização e 
operacionalização de ações institucionais para o desenvolvimento do turismo 
paulista, nas áreas de eventos, recreação e lazer no Estado e seus 
municípios. 

Critério de Mensuração Atividades realizadas.  

Meta anual 7 atividades (projetos e eventos) 
Realizado em 2011 19 atividades (projetos e eventos) 
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Orçamento R$ 8.469.908,00 
Executado em 2011 R$ 5.726.332,00 

Fonte: SIGPPA/SIMPA e SIGEO 
 
Atividades realizadas pela CPETUR em 2011 
 
Plano Estratégico de Turismo  
FUNDAC (Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação) 
 

Proposta: Elaboração do plano estratégico.  Parceria:  TUR.SP e FUNDAC 
Função: Avaliação da situação atual de estruturação do turismo no Estado; 
Elaboração de diagnóstico da situação atual da atividade; 
Definição dos segmentos e linhas de produto alvo; metas, diretrizes e ações estratégicas; 
Formatação de um plano de ações orientando investimentos e ações dos setores públicos e privados. 

Período Valor Investido 
01/12/2010 a 30/09/2011 R$ 540.000,00  

 
Portal do Negócio do Estado do Estado de São Paulo - www.turismoemsaopaulo.com 
 

Objetivo: Criar uma ferramenta moderna e diferenciada, com foco nos turistas (público final) e trade 
(operadores e agentes de viagem), contendo informações dos 645 destinos paulistas em 3 idiomas 
(português, inglês e espanhol), integrado às principais mídias sociais da atualidade, através de convênio 
celebrado com a EMBRATUR. 

Lançamento: Ocorreu em 22 de setembro na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Total: 
mais de 160 pessoas. Visitas no site: 4.000 mil desde seu lançamento oficial. 

Período Valor Investido 
30/06/2010 a 31/12/2011 Repasse do Ministério do Turismo (Convênio)  

 
Campanha Publicitária - São Paulo, um Estado, muitos Destinos 
 

Objetivo: Divulgar os destinos turísticos do Estado junto à mídia do trade (operadores e agentes de 
viagem) através de convênio com a SP Turis (São Paulo Turismo) 

Veículos 
contemplados 
 

Folha do Turismo / Mercado & Eventos; Brasilturis ; Panrotas; Diário do Turismo; 
Revista Voe Livre; Hotelier News ; Host & Travel; Revista de bordo TAM e GOL;  
Revista Time Out São Paulo. 

 
Veiculação 
nacional e 
internacional 

AVIESTUR - Feira de Turismo da AVIESP; Salão São Paulo de Turismo e Nacional 
do Turismo ; AVIRRP – Feira da Associação das Agências de Viagens de Ribeirão 
Preto e região; ABAV – Associação Brasileira dos Agentes de Viagem - Feira das 
Américas; Festival do Turismo de Gramado; ITB (Alemanha); WTM (Londres); FIT 
(Argentina); BTL (Portugal); FITUR (Espanha). 

Período Valor Investido 
01/12/2010 a 28/02/2012 Convênio:  São Paulo Turismo.  Valor:  R$ 527.024,00  

 
Projeto Rotas de São Paulo - www.rotasdesaopaulo.com.br 
 

Projeto: -  publicação impressa com 160 mil exemplares encartados na edição nacional de dezembro/ 10 
da revista Viagem e Turismo; aplicativo para sistema IOS; -  site (www.rotasdesaopaulo.com.br)  Mapa 
digital interativo e integração com as principais redes sociais, contendo o levantamento de dados de 
atrações, hotéis e restaurantes que o Guia Quatro Rodas avalia e classifica anonimamente há 45 anos. 
 

Acessos: 
Idioma Exibições de Página Visitas 

Português 271.315 114.388 
Inglês 26.079 15.569 

Aplicativo (download gratuito) = 7.063 Downloads 
 

Período Valor Investido 
30/06/2010 a 31/12/2010 Repasse do Ministério do Turismo (Convênio) 

Em janeiro de 2011 foi realizada a prestação de contas do  convênio pela equipe da CPETUR junto 
ao Ministério do Turismo  

 
Convênios com Ministério do Turismo e EMBRATUR realizados em 2011 

 

http://www.turismoemsaopaulo.com/
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I - Convênio nº: 756241/2011 com o Ministério do Turismo - Verba Descentralizada Nacional  
 

Objetivo: Produzir material promocional para comunicação e divulgação de produtos, destinos e roteiros 
turísticos do Estado de São Paulo. 

Meta: 1- Produzir 1 (um) vídeo institucional do Estado, com 10 minutos de duração. 2- Produzir  4 
(quatro) vídeos dos produtos e destinos turísticos do Estado, com 30 segundos de duração cada. 3- 
Criar e produzir uma ferramenta áudio-visual para divulgação via Web. 

 

Início Prazo para Execução Valor Repasse + Contrapartida 
01/12/2011 31/03/2012 R$ 446.752,50  

 
II - Convênio nº: 760204/2011 com a EMBRATUR – Verba Descentralizada Internacional  
 

Objetivo: Produzir banco de imagens em vídeo para comunicação e divulgação das 67 estâncias 
paulistas no mercado internacional. 

Meta: Produzir 67 vídeos institucionais das estâncias paulistas para promoção no mercado 
internacional. Captação de imagem no formato Full HD – Cine Alta.  Mínimo 10 minutos de tomada 
bruta em cada uma das estâncias. 

 

Início Prazo para Execução Valor Repasse + Contrapartida 
20/12/2011 20/05/2012 R$ 562.072,15  

 

Feiras e Eventos Nacionais 
 

Objetivo: Organizar e participar de feiras estaduais e nacionais de turismo, representando 
institucionalmente o Estado de São Paulo, focando na promoção de seus destinos e buscando novas 
tendências mercadológicas. Proporcionar interação entre os municípios. 

Resultado: O estande do Estado de São Paulo no Salão de Turismo 2011 foi o mais visitado da Feira. 
 

Início Valor Investido 
28/03/2011 R$ 1.439.035,25 (com a participação do Ministério do Turismo)  

 

Eventos Realizados pela CPETUR 

Março 
FISTUR – Feira Internacional de Produtos e Serviços para Gastronomia, Hotelaria e Turismo. 
Período: 28 a 30 de março. Local: São Paulo, SP. Público: 56.000 visitantes. 

Abril 

55º CEM – Congresso Estadual de Municípios. Período: 12 a 15 de abril. Local: São Vicente, 
SP. Público estimado: 10.000 visitantes. 34ª AVIESTUR – Feira de Turismo da AVIESP 
(Associação das Agências de Viagem Independentes do Estado de São Paulo). Período: 15 
e 16 de abril. Local: Campos do Jordão, SP. Público Estimado: 4.000 visitantes. 

Junho 
Salão São Paulo de Turismo. Período: 16 a 18 de junho. Local: São Paulo, SP. Público: 
14.327 visitantes. 

Julho 
Salão Nacional do Turismo – Roteiros do Basil. Período: 13 a 17 de julho. Local: São Paulo, 
SP. Público: 150.000 visitantes. 

Agosto 
Adventure Sports Fair. Período: 11 a 14 de agosto. Local: São Paulo, SP. Público: 67.000 
visitantes; 15ª AVIRRP - Feira da Associação das Agências de Viagens de Ribeirão Preto e 
Região. Período: 26 e 27 de agosto. Local: Ribeirão Preto, SP. Público: 4.065 visitantes. 

Setembro 

Participação no Congresso Brasileiro de Turismo Acessível em Socorro; Lançamento oficial 
do portal www.turismoemsaopaulo.com; Lançamento do projeto caminha SP passos dos 
Jesuítas Anchieta em 13 cidades do litoral paulista; participação na Feira Nacional do 
Turismo Rural – FEIRATUR. 

Outubro 
ABAV – Feira das Américas. Período: 19 a 21 de outubro. Local: Rio de Janeiro, RJ. Público: 
25.000 visitantes; Semana Mesa SP. Período: 24 a 28 de outubro. Local: São Paulo, SP. 
Público: 9.200 visitantes. 

Novembro 
CONOTEL – Congresso Nacional de Hotéis. Período: 08 a 10 de novembro. Local: São 
Paulo, SP. Público estimado: 1.500 visitantes; FESTURIS – Festival do Turismo de 
Gramado. Período: 17 a 20 de novembro. Local: Gramado, RS. Público: 14.000 visitantes. 

Dezembro 
Feira Preta. Período: 17 e 18 de dezembro. Local: São Paulo, SP. Público estimado: 8.000 
visitantes; Expo Circuito das Frutas. Período: 17 e 18 de dezembro. Local: São Paulo, SP. 
Público estimado: 20.000 visitantes. 

 

http://www.turismoemsaopaulo.com/
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Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 
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Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 
 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas 
 
 
                                                                                                                                                            R$ mil 

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 199.484,4 258.534,1 29,6%

Pessoal 60.718,0 65.144,5 7,3%
   funcionários ativos 3.628,1 4.765,3 31,3%
  inativos e pensionistas 3,0 0,9 -69,6%
   obrigação patronal/insuf f inanceira 57.086,9 60.378,4 5,8%

Custeio 32.201,5 21.428,4 -33,5%

Investimentos 106.564,8 171.961,1 61,4%

2- Entidades Vinculadas 647.260,1 743.168,7 14,8%

 DAEE 647.260,1 743.168,7 14,8%

pessoal 176.648,7 198.160,0 12,2%

custeio 170.427,4 212.424,0 24,6%

investimento 153.698,9 253.214,8 64,7%

serviço da dívida 81.382,9 79.369,9 -2,5%

sentenças judiciais 65.102,3 - -

3- Transferências a Empresas 187.389,9 82.732,5 -55,9%
pelo Tesouro

Sabesp 187.389,9 82.732,5 -55,9%
 Pessoal e custeio 187.389,9 82.732,5 -55,9%

Total da Despesa (1+2+3) 1.034.134,4 1.084.435,3 4,9%

 
Secretaria de Saneamento e Energia mudou a denominação para Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos pelo 
Decreto nº 56.635 de 1º/01/2011.  
ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo foi transferida  para a Secretaria de 
Energia pelo Decreto nº 56.888 de 30/03/2011. 
 
 

Número de Funcionários 

2010 2011 11/10

Secretaria 86 106 23,3%

   Ativos 86 106 23,3%

Sabesp 21.320 21.286 -0,2%

   Ativos 15.757 15.757 0,0%

   Inativos e pensionistas 5.563 5.529 -0,6%

DAEE 2.621 2.673 2,0%

   Ativos 1.202 1.244 3,5%

   Inativos e pensionistas 1.419 1.429 0,7%

Total da Pasta 24.027 24.065 0,2%
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I - Atividades 

 - Coordenadoria de Saneamento 

 
 
1
 

anebase S
 

Objetivo: - Transferir recursos financeiros do Tesouro do Estado, para obras e/ou serviços de 
saneamento básico, através de convênios, com a interveniência da Sabesp, entre o Governo do Estado 
e municípios, cujos sistemas de água e esgoto são operados diretamente pela Prefeitura do Municipal 
ou por intermédio de autarquias municipais (serviços autônomos). 

Atendimento: Em 2011 não foi formalizado nenhum novo convênio. Foram encerrados 14 convênios, 
havendo 11 convênios em andamento.  

 
onvênios de Cooperação Técnica C

 
Objetivo: - Formalizar convênios com os municípios para a formação da gestão associada dos serviços 
públicos de saneamento relativo ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. - Autorizar a 
prestação dos serviços a SABESP, por meio de contrato de programa. - Delegar a ARSESP as 
competências de regulação, tarifa e fiscalização dos serviços públicos municipais de água e 
esgotamento sanitário. 
 

Atendimento: Celebração de 23 convênios com os Municípios:  Adamantina, Adolfo, Altair, 
Adamantina, Areiópolis, Avaí, Barra do Turvo, Elias Fausto, Icém, Ilha Comprida, Juquiá, Monte 
Aprazível, Palmares Paulista, Pederneiras, Pedro de Toledo, Santa Ernestina, Presidente Alves, 
Presidente Epitácio, Apiaí, Onda Verde, Pirapozinho, Tapirai e Sud Mennucci.  4 Municípios da 
Região Metropolitana de São Paulo: Embu das Artes, Rio Grande da Serra, Itapecerica da Serra e 
Suzano.  

 
ONESAN – Conselho Estadual de Saneamento C

 
Objetivo: Definir diretrizes e gerenciar as ações de saneamento básico no Estado.  

 
 
PMS – Programa de apoio à elaboração de Planos Municipais de Saneamento   
 

Objetivo: Apoiar os municípios para elaboração dos seus respectivos PMS. A SSRH contrata por 
licitação, empresa especializada para elaborar os planos, celebra convênios com os municípios e cede 
gratuitamente os respectivos planos, de forma a atender a Lei Federal 11.445/2007 e o Decreto 
Estadual nº 52.895/08. 

Atendimento: Em execução - (2011-2012) 40 planos, referentes às UGRHI 1 – Mantiqueira, UGRHI 2 
– Paraíba do Sul, UGRHI 3 – Litoral Norte. Elaboração: Planos Regionais de Saneamento das 
Bacias da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Conclusão: 33 planos da UGRHI 10 
– Sorocaba - Médio Tiete. Processo 688/2011 e 689/2011 do Edital de licitação para os Planos da 
UGRHI 9 e 14, respectivamente Mogi-Guaçu e Alto Paranapanema. Beneficiário: 74 municípios, 
estão em analise pela Consultoria Jurídica da Pasta.  

 
gua é Vida: Programa estadual de abastecimento de água e esgotamento sanitário para Á

localidades de pequeno porte predominantemente ocupadas por populações de baixa renda  
 

Objetivo: Atender localidades de pequeno porte ocupadas por população de baixa renda, mediante 
utilização de recursos financeiros estaduais não reembolsáveis, destinados a obras e serviços de infra-
estrutura, instalações operacionais e equipamentos visando a universalização do acesso aos serviços 
públicos de saneamento básico. 
Atendimento da 1ª Fase: Foram celebrados convênios com 10 municípios da UGRHI14 – Alto 
Paranapanema sendo: Angatuba, Barão de Antonina, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Guareí, 
Itaberá, Nova Campina, Ribeirão Grande, Riversul e Taquarituba e 10 municípios da UGRHI 11, sendo: 
Apiaí, Barra do Turvo, Eldorado, Itaoca, Itapirapuã Paulista, Juquiá, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira 
e Tapiraí, totalizando 41 comunidades. 

2ª Fase: Em elaboração.  

 

 
 



 
 

545

S
 

istema Estadual de Informações – SIS/SP e Índice Municipal de Saneamento - IMS   

Objetivo: - Calcular o  Índice Municipal de Saneamento – IMS envolvendo indicadores das quatro áreas 
do saneamento básico – água, esgotos, resíduos sólidos e drenagem urbana. - Proporcionar percepção 
direta da situação dos serviços de saneamento por parte das administrações públicas e da população 
em geral. 
A confiabilidade do IMS dependerá de bases de dados consistentes e de indicadores de fácil 
assimilação e obtenção junto aos operadores e gestores dos serviços de saneamento. O projeto trata 
do Sistema Integrado de Informações sobre Saneamento que atende as necessidades específicas do 
setor no âmbito do estado e compartilhe com os municípios. 

Realização: processo 183/2009 - assinatura do contrato com o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos – FEHIDRO de nº 079/2010. Total:  R$ 1.420.000,00. Finalidade: desenvolver projeto do 
IMS e a operacionalização através do SIS/SP. 
Contratada: Fundação SEADE, processo 405/2009. Finalidade: pesquisas e análise de consistência 
de dados sobre o saneamento básico em todos os municípios. Total: R$ 731.962,00. Foram 
entregues os seguintes produtos: 
 

Produto Subprojeto Valor R$ 
1 4 65.695,29 
2 4 65.695,29 
1 2 50.036,35 
3 4 65.695,29  

 

 
2 – Coordenadoria de  Hídric
 

Recursos os 

Gestão dos Recursos hídricos – elaboração de amas, projetos e a a implantação dos progr  ações par
instrumentos de Gestão.  

 
- Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos I 

 
Cobrança pelo uso da água: 
Um dos instrumentos estabelecidos pela Lei 7.663, um dos mais complexos do Sistema de Gestão de  

Recursos Hídricos, exige base de dados organizada, mobilização da sociedade, capacidade de 
negociação com usuários e integração institucional. Os pré-requisitos exigem tempo e maturidade para o 
desenvolvimento das tarefas requeridas. Em termos operacionais abrange uma série de atividades com 
debate junto aos setores usuários para atingir um resultado negociado e que considere as 
especificidades de cada UGRHI. 

Objetivos: 
Reconhecer a água como bem público de valor econômico e dar ao usuário uma indicação de seu 
real valor; 
Incentivar o uso racional e sustentável da água; 
Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos 
planos de recursos hídricos e saneamento; 
Distribuir o custo socioambiental pelo uso degradado e indiscriminado da água; 
Constituir instrumento de planejamento, gestão integrada e descentralizada do uso da água e seus 
conflitos.  

 
 

 
Metas: Implantar a cobrança pelo uso da água em todas as UGRHIs do Estado de São Paulo. 

Atividades realizadas em 2011: 
Suporte Técnico aos CBHs na elaboração dos Estudos de Fundamentação da Cobrança das 
UGRHIs; 
Análise e avaliação das deliberações e respectivos estudos de fundamentação da cobrança das 
UGRHIs: Litoral Norte e Turvo Grande; 
Reuniões com os CBHs para esclarecimento de dúvidas e apoio técnico referentes ao aparato 
legal, cadastro específico para a cobrança e Ato Convocatório; 
Reuniões de articulação com os órgãos gestores (DAEE e CETESB) para agilizar o processo de 
construção do cadastro; 
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Elaboração e referendo, junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, das Deliberações 
que aprovam os mecanismos e valores da cobrança pelo uso da água nas bacias hidrográficas 
do Ribeira e Litoral Sul, Pardo, Serra da Mantiqueira, Sapucaí Mirim-Grande, Baixo Pardo 
Grande e Mogi; 
Elaboração das Minutas de Decreto dos mecanismos e valores da cobrança pelo uso da água 
nas bacias hidrográficas do Ribeira e Litoral Sul, Pardo, Serra da Mantiqueira, Sapucaí Mirim-
Grande, Baixo Pardo Grande e Mogi; 
Suporte Técnico ao Gabinete da SSRH nos trâmites necessários para a assinatura do Decreto 
da cobrança pelo uso da água para o setor rural, aprovado pela Deliberação CRH nº 101/09, 
junto à Casa Civil; 
Elaboração do relatório de acompanhamento da implantação da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos no Estado de São Paulo, período 2007/2010, para apresentação ao 
COFEHIDRO e à Assembléia Legislativa. 

 
 

 
II – 
 

Departamento de Comunicação e Informações Gerenciais 

Comemoração dos 20 Anos da Lei das Águas Paulistas: 
Cr , banners, cartões postais e folders. - Hot Site com todas as iados: -  Materiais como pins, cartazes
inf s  ormações pertinentes às comemorações. -  Selo e carimbo comemorativos dos Correios lançado
no dia 21 de julho de 2011. 
 
Re o alizado: - Seminário “Avanços e Desafios na Gestão dos Recursos Hídricos no Estado de Sã
Pa s ulo” 21 a 23 de novembro – debate sobre o segmento dos usuários de água e saneamento no
mu sociedade, através dos meios de comunicação e da nicípios. Discussões: - maneira como a 
política, encara a gestão dos recursos hídricos em todo o país; - dificuldades no processo de análise 
na gestão das águas, que envolvem questões culturais, sociais, políticas e passa por normas, 
programas e diretrizes dentro das políticas estaduais. – aumento da conscientização para o uso 
racional da água, preservação dos recursos hídricos e uso sustentável dos demais recursos naturais; 
- trabalhos feitos pelos Comitês de Bacias Hidrográficas no desenvolvimento econômico e social dos 
municípios. Prêmio:  COFEHIDRO - reconhecimento à efetividade e qualidade dos projetos do 
FEHIDRO nos Comitês de Bacia Hidrográfica no dia 13 de dezembro. 

 
Organização e Participação em Comitês Interestaduais: 

CBH Paranapanema: Decreto a ser publicado, autorizará o processo de criação do CBH 
Paranapanema. Os estados de São Paulo e Paraná realizam as atividades que mobilizem os 
segmentos que vão constituir o Comitê. 
CBH Grande: Prorrogado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, mais um ano, o prazo para 
instalação. O prazo foi solicitado para que as etapas de divulgação, mobilização e eleições sejam 
desenvolvidas de forma qualificada, garantindo participação dos diversos segmentos e a maior 
abrangência possível dos atores da respectiva Bacia. Estudos para a instituição de Agência Única do 
CBH Grande estão sendo desenvolvidos pela assessoria jurídica da CRHi/SP e pelo IGAM/MG.   

 
Sistemas de informação: Investimentos na transparência, enfoque na informação e democratização da 
gestão, com manutenção de contrato do Sistema de Informações para o Gerenciamento de Recursos 
Hídricos do Estado de São Paulo (SIGRH), sistema do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(SINFEHIDRO) e  transmissão, ao vivo, das reuniões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos via 
internet. Realização: Publicação do informativa Correnteza  e atualização  do site. 
 

Atividades realizadas em Dezembro: 
Aprovação do “Relatório de Situação dos Recursos Hídricos”, onde são apresentadas, após a 
conciliação e análise de relatórios de situação de comitês de bacias hidrográficas, de órgãos de 
estado, e de diversos índices de população. 
Aprovação do “Plano Estadual de Recursos Hídricos 2012 – 2015”, após consulta as Secretarias 
de Estado afins à questão dos recursos hídricos, aos Comitês de Bacias Hidrográficas, e diversos 
segmentos que compõem o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 
Publicação do “Guia do Sistema Paulista de Recursos Hídricos”  
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II – Departamento de Operacionalização do FEHIDRO 

Objetivo: Dar suporte financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos e às ações correspondentes, 
o FEHIDRO atua em programas de proteção, recuperação, controle e conservação dos recursos 
hídricos. O FEHIDRO realiza financiamentos reembolsáveis, ou a fundo perdido, de projetos, serviços e 
obras que se vinculem diretamente às metas estabelecidas pelo Plano de Bacia Hidrográfica, e que se 
enquadrem no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. 
 

etas: Suporte técnico e administrativo ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO M 

 
Regularização da execução de projetos: 

Produto 236 projetos atrasados retomaram a execução e/ou foram cancelados e os recursos 
ficaram disponíveis aos Comitês 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.  
 

Contratos Assinados com Recursos do FEHIDRO: 
Produto Assinatura de 365 contratos com recursos do FEHIDRO EM 2011. Total: R$ 

71.128.891,50 
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.  

 
Valores liberados dos contratos assinados em 2010, com recursos do FEHIDRO:  

Produto Liberação do montante de R$ 5.374.663,88, 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 visando 
o objetivo da Política Estadual de Recursos Hídricos.  

 
Valores liberado  assinados em 2010 com recursos da cobrança pela utilização dos s dos contratos
recursos hídricos: 

Produto Liberação de R$ 138.642,48, 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  
visando ao objetivo da Política estadual de Recursos Hídricos.  

 
S oaldo financeir  do FEHIDRO na Secretaria da Fazenda - SEFAZ 

Produto Saldo financeiro de R$ 178.740.540,45, referente às parcelas em pendência. 
(posição em 31.12.2011). 

Problema Redução do saldo financeiro final do Fundo reduzindo a remuneração do capital 
pelo Agente Financeiro,  inciso VI, do artigo 11 de Decreto nº 48.896/2004. 

Perspectivas Repasse do saldo implica em aumento dos recursos financeiros a serem aplicados 
nos empreendimentos voltados aos recursos hídricos.  

 
Cadastro de inadimplentes – CADIN Estadual 

Produto Levantamento das declarações de inadimplência dos tomadores para registro no 
Cadastro de Inadimplentes do Estado de São Paulo – CADIN estadual em 2012. 

Problema Inadimplência dos tomadores de recursos do Fundo. 
Perspectivas Instrumento eficaz para a resolução de pendências junto ao FEHIDRO.  
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V – Assistência Técnica à CRHi 

A Dar stribuição: uporte técnico à Coordenadoria, acompanhando à implementação da Política Estadual 
de Recursos Hídr es. icos por intermédio dos departamentos e em concordância com os demais gestor

Atividades 
Avaliação das me alcançadas em 90%; tas estabelecidas em 2011, as quais foram 
A stendimento: a suntos relacionados a matérias legislativas; Ouvidoria da Pasta e Assessoria 
Parlamentar; 
Articulação:  Cobrança pelo Uso da Água, em pelo menos 9 comitês em 2012; Aprovação, 
implementação da Cobrança pelo Uso da Água pelo Uso da Água Rural; 
Estudos para implantação de 4 agências de Bacia; 
R ação:  epresent CRH nos projetos estratégicos: “Onda Limpa”, “Córrego Limpo”, Projeto Parque
Várzeas do Tietê” Programa Água Limpa”, Comitês de Integração Federais, ”Programa Mananciais”, “
e rama tc.; e  “Prog se liga na Rede”; 
Participação: Projeto Sistema Aqüífero Guarani; nterbacias, ENCOB, FNOGA; 
C  Orolaboração na ganização de vários seminários e eventos; 
Acompanhamento  da CRHi; da pauta dos departamentos DGRH, DOFERH, DCIG e
Lançamentos Editoriais do Guia do SIGRH, Relatórios de Situação, PERH etc.; 
Gerenciamento das Câmaras Técnicas do CRH,  definição de linhas e operacionalidades; 
Participação: Fórum Nacional de Órgãos Gestores de Recursos Hídricos; Fórum Mundial da Água; 
C s Comi  ORHI, no tês de Recursos Hídricos, no CRH – Conselho de Recursos Hídricos, em Câmaras
Técnicas, no Cons  e elho Curador da Agência do Alto Tietê, e em Grupos de trabalhos, seminários
c  ongressos;
Definição da aplicação dos recursos do CORHI no âmbito da rede hidrológica; 
Elaboração do planejamento de 2012 com definição das metas a serem alcançadas pela CRHi. 

 
3 – Unidade de Gerenciamento de Programas - UGP 
 

Programa Mananciais: Em 2011, deu-se continuidade ao programa voltado à recuperação dos 
mananciais utilizados para o abastecimento p o Metropolitana de São Paulo. Participam úblico da Regiã
do Programa:  Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Secretaria do Meio Ambiente, Sabesp, 
CDHU, e Prefeituras de São Paulo, São Bernardo de Campo e Guarulhos. Investimentos previstos para 
o período 2008/2015: R$ 1.494,2 milhões. 

 
Fazem parte do Programa: 

Programa de Recuperação Ambiental de Mananciais, Urbanização de Favelas e Melhorias Urbanas – 
Guarapiranga e Billings 

Principais metas - urbanização de 32 núcleos de favelas e loteamentos precários; mais de 55.000 
famílias beneficiadas; 3.910 famílias removidas e reassentadas em conjuntos habitacionais; 
execução de obras de pavimentação e sistema viário, drenagem e canalizações, contenção em 
áreas de risco, sistemas de água e esgotos, parques e áreas de lazer. 
Realização - Obras iniciadas em maio de 2008 atingiram, em 2011.  Investimento: R$ 714 milhões  
Orçamento geral das intervenções: R$ 1.077,5 milhões, sendo R$ 445,5 milhões do Orçamento 
Geral da União e o restante constituído de contrapartidas da Prefeitura de São Paulo (R$ 459,3 
milhões), CDHU (130,6 milhões) e Sabesp (42,1 milhões).  

 
Programa Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê: 

Investimento: 
 

Sabesp US$ 125 milhões (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). 

Orçamento total do Programa: US$ 238,6 milhões  

 
Acordos de Empréstimos com o Banco Mundial 

Sabesp 
Assinado: 28/10/2009.  Efetivado: março/2010. Valor Financiado: 
US$ 100 milhões. 
Assinado em 27/09/2010 e efetivado em dezembro/2010. Valor 

Governo do Estado 
Financiado: US$ 4 milhões 

Guarulhos e São Bernardo O acordo de empréstimo de São Bernardo do Campo deverá ser 
do Campo negociado em 2012.  
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Atividades 
Obras em andamento - pela Sabesp: - Sistemas de esgotamento sanitário nos municípios de Itapecerica 
d  a Serra, Cotia e Carapicuíba. Valor: R$ 30 milhões. Pagos: R$ 11,2 milhões. - Estação de tratamento
de esgotos de Bragança Paulista. Valor: R$ 25,5 milhões. Desembolso: R$ 7,1 milhões. - Adutora 
Grajaú – Parelheiros. Valor contratual: R$ 37,8 milhões. 
O de de recursos pela Secretaria bras concluídas: - pela Prefeitura de São Paulo: - Repasse da totalida
de Saneamento e Recursos Hídricos - obras do Parque Nove de Julho, junto à represa do 
Guarapiranga. Valor investido: R$ 4,6 milhões. 
C  onvênio assinado: Município de Embu-Guaçu. Valor: R$ 2 milhões. Finalidade: construção do aterro
sanitário municipal pelo Governo do Estado. 
Convênio em andamento: EMAE. Valor: R$ 720 mil. Finalidade: avaliação do impacto das descargas 
pelo sangradouro da represa Billings para o Rio Cubatão. Conclusão prevista:  março de 2012. 

 
Programa Estadual de Apoio à Recuperação das Águas – REÁGUA 
 
A ução de per dução de consumo em ções: red das em sistemas de abastecimento de água; re
e re  dificações públicas; uso de efluentes tratados; redução da poluição por coleta e tratamento de
e ão . Os municípios e entidades operadoras de serviços sgotos e modernizaç  da prestação de serviços
atenderam a edital público, avaliação e priorização de projetos, em conformidade com as regras do 
Programa acordadas com o agente financiador. Inovação do Programa: mecanismo de repasse de 
recursos baseado na verificação de desempenho. 
 

Execução e Fontes de Recursos - Valor total: US$ 107,5 milhões (60% financiados pelo Banco 
Mundial e 40%, recursos de contrapartida estadual). 
 

Contrato assinado: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A, - SANASA, de 
Campinas em dezembro de 20 o de ações de Controle e Redução de 11.  Finalidade: implantaçã
Perdas e de Uso racional da Água. Investimento: R$ 4,7 milhões.  

 

 

 

 

 
II – Entidades Vinculadas 
 
1. Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE 
 
DAEE no decorrer de 2011 deu prosseguimento às atividades relacionadas à manutenção e 
gestão da infra-estrutura hídrica estadual, com a execução de obras e realização de serviços, 
afetas às suas atribuições. 

- Executou obras para controle e combate às enchentes; - implementou ações para otimizar o 
gerenciamento de recursos hídricos; - prestou apoio técnico; - realizou obras e serviços junto aos 
municípios; - desenvolveu atividades  de aprimoramento e treinamento do corpo técnico e administrativo 
para atender à demanda de trabalho. 

 

Atividades 
Treinamento:  1.052 servidores em funções administrativas. Parceria:  Cooperhidro.  Total:  43 cursos. 
190 servidores em cursos de especialização.   
Capacitação: - especifica a 36 profissionais da área de Recursos Humanos.  Foco:  Sustentabilidade, 
Motivação, Planejamento e Trabalho em Equipe.  Resultado: melhoria no atendimento aos servidores. 
- 120 profissionais na área de Engenharia com cursos de Educação e Auditoria Ambiental; 
P  articipação: 187 servidores em reuniões de Câmaras Técnicas de Recursos Hídricos; 64 técnicos em
simpósios nacionais e internacionais; 
Aç a ões Sociais: - Programa Específico aos Aposentados, homenagem ao Servidor Público, Campanh
do Agasalho e SIPAT; 
R  Diretoria de Recursos Humanos; eativação do site RH: manter informados os servidores das ações da
Blog da Memória Coletiva do DAEE - canal de comunicação com os funcionários, priorizando matérias 
com servidores de todo o estado de São Paulo; 

erramenta “5 S” - Aplicação nas Diretorias de Bacias Hidrográficas. Descarte: 33 toneladas.  Doação:  F
Fundos Sociais, Cooperativas e ONGs; 
Estágios: aumento de  20% no quadro; 

ma Jovem Cidadão e  Programa de Estagiários:  Efetivação de 8 Jovens e 10 EstaProgra giários; 
Programa de Responsabilidade Social  - implantado na comunidade do Parque Ecológico do Tietê. 

ização:  atividades de Qualidade Vida, Saúde e Física. Atendimento:  5.000 pReal essoas; 

 
 



 
 

550

I - Controle e Prevenção de Enchentes: 
 
 i - Reservatórios de Retenção – Piscinões 
 

Atividade Município 
Investimento 
(contratos) 

Desembolso/2011 
R$ Mil 

Reservatório de retenção RPI-8/Olaria, 
 

35.080,00 16.778,00 
córrego Olaria.
Obras de Implantação do Reservatório AT-
9/ Guamiranga. Capacidade de retenção:  
850.000m³ no rio Tamanduateí. 

São Paulo 

 113.683,00 0,00 

Obras dos Reservatórios CC-01 e CC-04 e 
canal de Circunvalação do Rio Tietê – 
Margem Direita  

Guarulhos, São 
Paulo 

49.088,00 220,00 

Limpeza e manutenção dos Reservatórios 
do Alto Tamanduateí (18 piscinões sub 
bacia Tamanduateí),  

Municípios do ABC 25.884,00 0,00 

Limpeza e manutenção dos Reservatórios 
do Alto Tamanduateí, Pirajuçara, Ribeirão 
Vermelho  

Municípios do ABC, 
Osasco, Taboão da 

Serra, Embu 

29.052,00 362,00 

Total 252.787,00 17.360,00 

 
ii–Serv eiços de Melhorias e Cons
 

rvação da Infra-estrutura Hídrica no Estado 

Obras de canalização e serviços de caráter permanente: desassoreamento, limpeza, conservação, 
paisagismo, recomposição de taludes, manutenção e operação das estruturas hidráulicas que 
abrangem os corpos d’água. 

 
a) Região Metropolitana de São Paulo – Alto Tietê 

 

Atividade Município Investimento Desembolso 2011 
contratos) ( R$ Mil 

Desassoreame cuperação de nto e re
taludes do rio Cabuçu de Cima. 29.571,00 6.982,00 

Elaboração de Estudos Hidrológicos e 
Hidráulicos, Zoneamento de Áreas 
Inundáveis e Medidas de Combate às 
Inundações dos Rios Atibaia e Jaguari. 

9.117,00 780,24 

Execução de Obras de Controle de 
Inundações - Pôlder de Proteção das 
Áreas Baixas no centro da cidade. 

38.866,96 0,00 

Obras de Controle de Inundações em 
Pontos Baixos nas Marginais do Rio Tietê 
-Polderes das Pontes Vila Maria e Vila 
Guilherme margem esquerda e Limão 
margem direita. 

24.387,84 0,00 

Obras de adequação do Canal de 
Circunvalação, na margem da do esquer
Rio Tietê, São Paulo, SP. 

32.300,00 17.040,00 

Consultoria Técnica Especializada no 
apoio ao Gerenciamento dos Projetos e 
das Obras, Supervisão e Fiscalização da 
execução do Programa de intervenções 
múltiplas.  

16.597,06 0,00 

Drenagem para Águas Pluviais e Obras 
Complementares no Parque Fernando 
Costa. 

5.552,00 3.553,00 

Manute ção do paisagismo do rio Tietê, n
entre as barrage  da Penha. ns Móveis e

19.886,72 5.708,00 

Remoção da V Lixo existente egetação e 
na laje, parede diafragma e travessias, e 
recuperação Superficial do revestimento 
da laje do Rio Tamanduateí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 

4.788,00 1.247,00 
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Atividade Mun ípio ic
Investimento Desembolso 2011 
(contratos) R$ Mil 

Prestação dos serviços de operação das 
barragens Móvel e Penha. 

3.527,00 703,00 

Serviços de Apoio ao Gerenciamento, 
Recuperação, Conservação e Manutenção 
dos Rios do Alto Tietê, inclusive Obras 
Localizadas de Drenagem. 

10.667,00 6.031,00 

Prestação dos serviços de manutenção 
corretiva na Barragem Móvel e 
manutenção preventiva nas Barragens da 
Penha e Móvel. - Fornecimento de mão-de-
obra, peças, equipamentos e demais 
materiais.  

10.715,41 5.263,00 

Estabilização das estruturas de 
canalização do rio Tamanduateí 
localizadas junto à estaca 737 – Margem 
direita. 

2.995,00 2.  450,00

Obras de controle de inundações em 
pontos baixos nas marginais do rio Tietê – 
Polderes das Pontes Aricanduva e Vila 
Maria. 

São Paulo 

33.259,00 380,00 

Obras para revestimento e proteção contra 
inundações das margens do Ribeirão Três 
Pontes. 

1.467,28 658,00 
Itaquaquecetuba  

 Obras para revestimento e proteção contra 
inundações das margens do Ribeirão Três 
Pontes. 

4.302,56 0,00 

Manutenção e Limpeza, através d
Desassoreamento e Recuperação de 
Margens do Ribeirão Carapicuíba, entre 
Rod. Raposo Tavares e a fo

Cotia, Carapicuíba 
11.069,00 5.576,0  

e Osasco 
z do Rio Tietê. 

0

Limpeza,Desassoreamento e Recuperação 
de margens do Rio Cotia. Localização: 
entre a Ponte da Estrada das Mulatas até a 
travessia da CPTM. 

Cotia, Jandira, 
Carapicuíba e 

Barueri 
7.952,00 3.743,00 

Desassoreamento de pontos críticos do 
Rio Tietê, entre as Barragens Edgard de 
Souza e Penha. Extensão: 41 km 

Região 
105.745,00 9.168,00 

Metropolitana SP 

Desassoreamento, Limpeza, e 
recuperação de Margem do Rio Juqueri. 

Caieiras e Franco 
da Rocha 

14.892,00 11.438,00 

Limpeza, desassoreamento e recuperação 
de margens Córrego Três Pontes, da 
Travessia Ângelo Biancolin até a foz no Rio 
Tietê, municípios de S.P, Itaquaquecetuba 
e Poá. 

São Paulo, 
Itaquaquecetuba e 

Poá 
4.213,00 699,00 

Desassoreamento do rio Tietê no trecho 
entre a Barragem da Penha e o córrego 
Três Pontes, nos municípios de São Paulo 
e Guarulhos. 

91.743,00 5  1.177,00

Obras de implantação de paisagismo nas 
margens do rio Tietê, denominado Jardim 
Metropolitano, trecho entre a Barragem da 
Penha e o acesso ao Aeroporto de 
Guarulhos (Rodovia Hélio Smidt). 

São Paulo e 
Guarulhos 

 
8.950,46 0,00 

Limpeza, desassoreamento e recuperação 
de margens Ribeirão Guaió e afluentes 
córrego Água Vermelha e Campo Grande, 
municípios Ferraz de Vasconcelos, Suzano 
e Poá. 

Ferraz de 
Vasconcelos, 
Suzano e Poá 

2.028,00 1.277,00 

Execução de Obras do Parque Público de 
Carapicuíba – 134.000m². 

Carapicuíba 17.800,00 7.468,00 
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Atividade M  unicípio
Investimento Desembolso 2011 
(contratos) R$ Mil 

Estudos para implantação de Sistema de 
Suporte à decisão para a Operação da 
Bacia do Alto Tietê. 

999,18 165,00 

Apoio Administrativo e Operacional dos 
Serviços de Instalação e de Manutenção 
dos Postos Telemétricos na Bacia do Alto 
Tietê. 

5.775,00 1.220,00 

Serviços de consultoria especializada para 
elaboração do Terceiro Plano Diretor de 
Macrodrenagem na Bacia do Alto Tietê. 

Bacia do Alto Tietê

10.882,00 5.169,00 

Desassoreamento e Limpeza do Rio Tietê, 
entre a Barragem Móvel até a Barragem da 
Penha, Lote 2. 

77.340,00 22.084,00 

Serviços de manutenção de taludes e 
bermas da calha do rio Tietê entre as 
Barragens Móvel e Penha. 

Osasco, São 
Paulo 

24.418,37 2.  649,86

Limpeza, desassoreamento e recuperação 
de margens Rio Baquirivu-Guaçu, desde a 
Estrada dos Vados até a foz no Rio Tietê, 
município de Guarulhos, SP. 

Guarulhos 11.716,00 6.516,00 

Execução de Obras da Ponte da Rua do 
Ouro so

S  anto André e S.
2.680,00 1.800,00 

bre o Rio Tamanduateí Caetano do Sul 

Execução de serviços de desassoreamento 
e limpeza do canal do rio IT

Ja ri ndira e Barue 965,00 0,00 
AQUI. 

Serviços técnicos de engenharia para 
cercamento e  de área no delimitação
Reservatório do Rio Paraitinga, no 
município de Salesópolis, São Paulo. 

Salesópolis 360,00 173,36 

Desassoreamento e Limpeza do Rio Tietê, 
entre a Barragem Edgard de Souza até a 
Barragem Móvel, Lote 1. 

Carapicuíba, 
Barueri, Osasco, 30.200,00 16.344,00 

São Paulo 
Obras de contenção das margens do rio 
Tamanduateí, em trechos críticos. 
Extensão:  1.200 m. 

Santo André 10.811,00 278,00 

Total 688.538,84 197.740,46 

 
b) Interior do Estado 
 

Atividade Município 
Investimento Desembolso 2011
(contratos) R$ Mil 

Desassoreamento e Recuperação de 
Margem em trecho do Ribeirão Vermelho e 
seu afluente Córrego Lavapés 

2.860,00 1.319,00 

Desassoreamento e recuperação de 
margem, em trecho do Ribeirão Vermelho, 
no Município de Areias 

Areias 

1.980,00 0,00 

Execução de Obras de implantação das 
Barragens de uso múltiplo do Grande e 
Pequeno Lago, no Ribeirão Alegre. 

17.064,00 11.957,00 

Execução de Obras de Recuperação do 
Processo Erosivo, na rua 7 de setembro 
(Erosão SUL) 

15.388,71 265,31 

Elaboração do Plano Diretor de 
Macrodrenagem, Projeto Executivo p/ 
Contenção dos proc. erosivos nas 
denominadas Erosão Leste, Sul, 
DER,Barra Funda,Estudos de Viabilidade 
Téc. Econ., Projeto de Recup.da 
Barragem, reflorest., Plano de Manejo do 
Grande e Pequeno Lago. 

 
Par ta aguaçu Paulis

 

2.226,76 0,00 
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Atividade Município 
Investimento De 011sembolso 2
(contratos) R$ Mil 

Elaboração de Projeto Executivo do 
Reservatório de Retenção para 
amortecimento de picos de cheias, no 

Mocóca 142,70 142,70 

Ribeirão do Meio 

Obras para implantação da Barragem de 
uso múltiplo no Rio Jaguari-Mirim. 

São João da Boa 
16.086,94 0,00 

Vista 

Execução de Obras de Recuperação da 
Barragem do Lago Horto Florestal 

Avaré 546,11 356,00 

Execução de obras civis para instalação do 
Sistema Eletromecânico das comportas, 
recuperação das estruturas de concreto, 
recuperação das margens do Valo e 
urbanização da Barragem do Valo Grande 

Iguape 8.613,90 0,00 

Recuperação das instalações elétricas, 
hidromecânicas e civis das estações 
elevatórias dos Polderes Lorena e Pinda IV

Lorena, 
Pindamonhangaba 

996,00 996,00 

Limpeza, Desassoreamento, Derrocamento 
e Recuperação de Margens do Rio 
Paraitinga num trecho de 8 km, sendo 2,4 
km a montante e 5,6 km a jusante da sede 

São L iz do u
12.290,00 6.443,00 

Paraitinga 

Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia 
do Rio Paraitinga 

S Luiz do Paraitinga 
e Municípios da 1.425,00 950,00 

Região 
Implantação e Operação da rede 
telemétrica para monitoramento hidrológico 
em tempo real da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul 

Bacia Paraíba do 
Sul 

900,00 900,00 

Total 80.520,12 23.329,01 
 
II - Modernização Tecnológica do Sistema de  contra Enchentes  Alerta
 

Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto  3 lem  e Tietê (PDMAT )-revisão, comp entação
desenvolvimento de modelos de previsão de chuva, inundações e sistema de suporte à decisão para o 
Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo – SAISP - Início:  01 de agosto de 2011. Investimento:  
R$ 10,8 milhões. 
 

Licitação internacional para aquisição de novo radar meteorológico - Iniciou em 2010 e concluída em 
29/12/2011. Finalidade: aquisição de novo radar meteorológico. Instalação:  Salesópolis. Valor 
estimado: R$ 7,8 milhões. Instalação:  9 meses.  

 
III - Projeto Várzeas do Tiete 
 

Característica: maior parque linear do mundo. Ex Área: Objetivo: - preserv r as tensão: 75 km.   107 km2. a
várzeas do rio Tietê, fundamentais para o ecossistema do rio.  - propiciar lazer, cultura turismo e 
esporte. Finalidade: ocupação da margem vai ser reordenada para proteger as águas, despoluir 
córregos e restaurar o meio ambiente. 

Atividade 
Investimento Desembolso/2011 

Município 
(contratos) R$ Mil 

4 3.171,06 

Serviços de engenharia para manutenção 
das instalações elétricas, hidráulicas, civis 

São Paulo 3.271,3
e áreas verdes do parque Ant naldo onio Ar
Queiroz e Silva, município de  SP. 
Serviços de Consultoria Especializada 
para APOIO a UPP junto ao BID, 
Elaboração de Estudos Ambientais 
visando o licenciamento do Parque 
Várzeas do Tietê e Planejamento das 

Alto Tietê a 
montante da 

2.744,20 1.243,33 
Barragem da 

Penha 
Obras da Primeira Etapa 
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Atividade Município 
Investimento 
(contratos) 

Desembolso/2011 
R$ Mil 

Execução de Levantamento da Situação 
Fundiária dos imóveis e do 
Gerenciamento Social na área de 
abrangência do Programa Várzeas do 
Tietê, no Estado de São Paulo. 

2.416,70 1.271,40 

Elaboração do Projeto Executivo da Via 

Guarulhos 
 

Parque / Ciclovia na área de abrangência 
1.542,26 1.147,16 

do Programa Parque Várzeas do Tietê, no 
Município de Guarulhos  

Total  9.974,50 6.832,95 
 
I
 
V - Parque Ecológico do Tietê – PET 

Parte integrante da Várzea do Tietê é um espaço rústico, com mil . Nhões de árvores ão impermeabiliza 
o solo e tem an tres soltos. imais silves

Visitantes: 200 mil por mês em suas trilhas, campos e espaços, e ocal de p  de serve como l esquisas
alunos da USP - Leste e outras universidades, conta com as seguintes atividades: 

Prática de esportes: realiza em múltiplos c uadras, o aquátic s ampos e q no conjunt o, e outro
equipamentos, sem qualquer custo para a população; 
Centro de Recuperação de Animais Silvestres: serve como “hospital” para animais apreendidos; 
Centro Cultural: - Museu, Biblioteca e Oficina Cultural, com cursos e eventos sobre o Rio Tietê e 
educação ambiental; - Jardim das Esculturas rasileiros de renome mundial. , de artistas b
Comemorações e festas alusivas ao Dia do Mães, J tre outras.Trabalho, das uninas, en   

 

 
V - Planejamento e Administração de Recursos Hídricos 
 

Atuação do DAEE - Agente Técnico do Fundo Estadual ídde Recursos H ricos (FEHIDRO). 
Acompanhame e 420 empreendime ament fisnto:  cerca d ntos em and o. Envolveu pro sionais as as  de tod
Diretorias de Bacias do DAEE. Total:  cerca de R$ 67 milhões de va .  lor financiado
- Tomador de recursos do FEHIDRO, com 52 empreendimentos em andamento. Valor financiado: R$ 
18,2 milhões. Liberados em 2011 pelo FEHIDRO:  R$ 1,31 milh mbolso a res ões. Dese os executo
/fornecedores: R$ 1,27 milhão. 

Atividade - Município de SP 
Desembolso 

Investimento (contratos) 
2011 R$ Mil 

Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para 
a Macrometrópole Paulista 

3.600,00 379,00 

Elaboração de Planos Integrados Municipais e Regionais de 
Saneamento Básico para a Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídrico ibeira de Iguape, Litoral Sul e 

4.500,00 102,00 
s do R

Baixada Santista. 
Regionalização de Diretrizes de Utilização e Proteção das 

530,00 53,00 
Águas Subterrâneas - Fase 1: Bacias do Leste 

Regionalização de Diretrizes de Utilização e Proteção das 800,00 670,00 
Águas Subterrâneas - Fase 1: Bacias do Oeste 

Total 9.430,00 1.204,00 
 
VI -
 
Em s 
seg
 

 Gerenciamento de Recursos Hídricos 

 2011 prosseguiu as atividades de gerenciamento dos recursos hídrico. Apresentou o
uintes resultados: 

Expedição de 6.284 outorgas de direito de uso de água de implantação de empreendimentos, cadastros 
de usos isentos de outorgas; licenças de execução ou operação para poços profundos e interferências; 
Fiscalização de cerca de 1.500 usuários de recursos hídricos; 
Manutenção e atualização do cadastro com registro 104.000 usos ou interferências; 
Disponibilização de dados para cobrança pelo uso da água e publicação de Ato Convocatório, das 
bacia Hidrográfica do Alto Tietê e Baixada Santista. 
Participação do DAEE:  - Colegiados estaduais de Recursos Hídricos, Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos e diversas Câmaras Técnicas. - Grupos de Trabalhos para a implantação dos Comitês 
Federais da Bacia do Rio Grande e do Rio Paranapanema. 
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VII – Telemetr
 

ia  

Finalidade -  constituída das seguintes atividades: operação e manute o radar meteoronção d lógico; 
redes telemétricas dos rios Piracicaba, Capivarí e Jundiaí; rio Ribeira  Bacias do Al e de Iguape, to Tietê 
do Paraíba do Sul; e da rede hidrológica básica. 

Missão:- Servir de Instrumento na Operação do Sistema de Alerta e monitoramento de chuvas. - 
Atuar de forma integrada com as Defesas Civis do Estado e dos municípios.   

Realizado: implantação de “duas Salas Salas de Situação” nas Sedes das Diretorias do DAEE 
em Taubaté (Diretoria de Bacia do Paraíba do Sul e Litoral Norte) e Registro (Diretoria de Bacia 
do Iguape e Litoral Sul).  

 

 
VIII – Programa Água Limpa 
 

Objeto: Diminuir as taxas de mortalidade infantil e os índices de morbidade por doenças de veiculação 
hídrica, por meio da recuperação da qualidade das águas interiores do Estado de São Paulo. - 
contribuir para reverter tendência de degradação dos cursos de água, com a implantação de sistemas 
de tratamento de efluentes urbanos em municípios com até 50.000 habitantes, que não são operados 
pela Concessionária Estadual de Saneamento, a SABESP, e nem pela iniciativa privada. 
Missão:  Ação foi planejada para ser executada em parceria com os municípios elegíveis. A Prefeitura 
Municipal disponibiliza a área onde será implantado o Sistema de Tratamento, Projeto de Engenharia, 
e Licença Ambiental. O Governo do Estado financia  a fundo perdido com recursos do setor saúde, a 
implantação da(s) obra(s). A partir de 2012, por força da regulamentação da Emenda 29, a Secretaria 
da Saúde deixará a parceria na dotação orçamentária. 
Situação: 76 municípios com 81 obras concluídas. Investimento:  cerca de R$ 98,79 milhões. 37 
municípios com 41 obras em andamento. Investimentos:  R$ 136.544,06 mil. Previsão de 
investimentos até 2015: cerca de R$ 627 milhões. A situação atual, relativa ao exercício de 2011 do 
Programa, pode ser resumida no quadro a seguir: 

Atividade Municípios atendidos 
Investimento Desembolso 

(contratos) R$ Mil 2011 R$ Mil 
Obras iniciadas e em andamento 41 134.592,53 67.132,52 
Projetos de Engenharia em andamento 21 1.951,53 0,00 

Total 136.544,06 67.132,52 
 
IX ídrica e Saneamento 
 

 - Apoio aos Municípios para Obras e Serviços de Infra-Estrutura H

Assinados:  3 convênios no exercício de 2011. Valor: R$ 37.099,52 mil. Beneficiado: 3 municípios.  

Atividade 
Investimentos (convênios) 

Municípios 
2011 R$ Mil 

Contenção e reconstituição (recomposição) das margens 
Piquete 2.667,66 

do Rio Piquete e Ribeirão Benfica. 
Implantação de sistema de afastamento e tratamento de 

Taquaritinga 14.491,62 
esgotos sanitários. 
Construção de estação de tratamento de esgotos e obras 
complementares. 

Santa Isabel 19.940,24 

Total 37.099,52 
 

E  m 2011 foram realizados: 90 atendimentos com máquinas pesadas. Parceria:   69 Municípios.
R  ealização: execução de obras e serviços de desassoreamento, retificação e canalização de rios e
c  órregos; 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.  
 
 
2
 
. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 

 

Em 2011, ras de serviços d  d  a Sabesp, uma das maiores prestado e saneamento o mundo com
base no número de clientes, deu p u   rosseguimento às s as operações em serviços de
saneamento básico com a missão de contribuir p  a melhoria vi  ara  da e  qualidade d d ioa e do me
a Novo Mercado da Bovespa e  – New York Stock mbiente. Com ações negociadas no na NYSE
Exchange, tendo como princ ionista o governo do Estado de , a Em ta ipal ac  São Paulo presa vol
sua atenção para novas op dades de negócio proporciona pliaç e ortuni das pela am ão legal d
suas atribuições e campo de atuação (lei estadual nº 12.292 de 02 de março de 2006). 
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I - Desempenho Financeiro 
 
Até setembro de 2011 hia obteve um lucro líqu 0,, a Compan ido de R$ 73 4 milhões, uma redução de 
30,8% em comparação período de 2010, devido à ao mesmo  variação cambial. 
 

Valores em R$ milhões Jan-Set/10 Jan-Set/11 Variação 
Receita Operacional Líquida 5.788,9 7.225,7 6,4% 
Custos e Despesas 3.330,6 3.968,0 19,1% 
LAJIDA* 2.367,0 2.244,0 5,2% 
Lucro Líquido 1.055,5 730,4 (30,8)%  

(*) LAJIDA: Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. 
 
Os investimentos realizados pela Sabesp de jan-set/2011 mantiveram o patamar médio dos 
últimos três anos - cerca de R$ 1,64 bilhão em moeda constante (IPCA). As principais 
captações de 2011 somaram R$ 1,4 bilhão, com destaque para: 
 

R$ 215 milhões distribuídos em 59 contratos, sendo 36 contratos para projetos em regiões 
CEF 

metropolitanas (em negociação). 

BNDES R$ 183 milhões referentes a 5 contratos na Região Metropolitana de São Paulo. 

Captação de  R$ 1,12 bilhão relativos: 

JICA 
- assinatura do contrato da Onda Limpa II no montante de R$ 372 milhões, 100% 
desembolsado;  
- R$ 747 milhões do Programa de Combate a Perdas já negociado e em preparação para 
assinatura do contrato de financiamento. 

 
Gestão do Endividamento:  
 

As operações realizadas no 2º. Semestre de 2010 - 13ª emissão de debêntures (R$ 600 milhões) e 
lançamento de eurobônus (US$ 350 milhões), permitiram uma situação de caixa confortável em 2011, 
para resgatar antecipadamente a 9ª emissão de debêntures, que foi realizada em outubro de 2008, no 
auge da crise financeira internacional, com repercussão negativa sobre os custos de captação - 
CDI+2,75% e prazo de 5 (cinco) anos na 1ª série e IPCA+12,87% e prazo de 7 (sete) anos na 2ª série. 
Em outub ou a estr 5ª e ntures. R$ 850 ro de 2011, a Sabesp inici uturação da 1 missão de debê Valor: até 
m s ao pag mp  v 2, ilhões. Recursos serão destinado amento de co romissos financeiros encíveis em 201
pr pado da 13ª emis ebêntures, to em agosto dincipalmente ao resgate anteci são de d  vencimen e 2012. 
O besp na captação de fina os e nas s de refinancia   desempenho da Sa nciament operaçõe mento da
dívida foi i ado positivamente pela elevaç ting da Co pela Standard s, nfluenci ão do ra mpanhia  & Poor’
ta  interno - de BRAA- para BRAA+ no mercado cional - de BB para BB+. nto no mercado , quanto  interna
Regulação econômica começou a tomar forma concreta em 2011 com a definição de dois parâmetros 
fundamentais: - base de remuneração dos ativos; - custo de capital da Companhia. A definição do custo 
médio ponderado de capital (WACC na sigla em inglês) da Sabesp foi um dos fatos mais importantes 
ocorridos em 2011 para a futura regra de tarifação dos serviços prestados pela Companhia e, portanto, 
para as receitas e caixa futuros. Arsesp  divulgou um cronograma detalhado com as etapas da revisão 
tarifária da Sabesp, que contribui para reduzir as incertezas e administrar as expectativas associadas à 
revisão, ao permitir aos usuários, companhias e demais envolvidos o acompanhamento do processo. 

 
II) Desem
 

penho Operacional 

A Sabes stado de São Paulo, abastecendo diretamente mais de p opera atualmente 363 municípios no E
24 milhões de paulistas e vendendo água tratada a municípios que operam seus sistemas de 
distribuiç ente 3,5 milhões de pessoas).A  distribuição atinge 66 mil Km de extensão. ão (aproximadam
Cerca de 20 milhões de habitantes do Estado tem seus esgotos coletados por meio de uma 
infraestru  com 45 mil Km de redes de coleta, emissários e tura de esgotamento sanitário que conta
interceptores de esgoto. Quadro funcional, em dezembro/2011, é de 14.981 empregados, redução de 
2,76% em relação a dezembro/10. Em 2011, a Sabesp passou por um processo de renovação em seu 
quadro de pessoal. 

 
Contratação:  729 empregados sendo 699 do concurso público realizado em 2009 e 30 em cargos de 
livre provimento. 
Desligamento: 1.148 empregados sendo 693 aposentados, em função do Termo de Ajustamento de 
Conduta – TAC, assinado com o Ministério Público Estadual para o período 2009/11, 228 
desligamentos em função do limite de 2% permitido pelo acordo coletivo, 143 demissões por iniciativa 
do empregado, 45 mortes, 27 antecipação/término contrato de trabalho, 11 demissões com justa causa 
e 1 demissão judicial. 
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Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 
Ligações por empregado (1) 708 738 837 849 895 

   Notas: (1) Ligações de água + ligações de esgotos / número de empregados próprios 
 

Indicador 2011 - Meta 2011 - Realizado 
Nº de ligações de água (lig. x 1.000) 143,5 207,8 
Nº de Ligações de esgoto (lig. x 1.000) 195,4 246,4 
Atendimento em Água (%) 100% Tendendo à universalização 
Atendimento em coleta de esgoto (%) 82,5% 82% 
Tratamento dos esgotos coletados (%) 79,5% 73% 
Índice de Perdas de Faturamento (%) 25,7% 25,5% (¹) 
Perdas no ramal (litros/lig x dia) 396 394 (¹) 

 
Ações em tratamento de Esgoto 

Estações de tratamento de Esgotos entregues 12 12 
Autorizações de Serviços emitidas (Novas ETEs) 21 21 

N
 
C
 

otas: (1) Valores referentes à realização novembro/11. 

ertificação ISO 14001 

 Implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) nas Estações de Tratamento de Esgotos Projeto:
(ETEs) e Estações de Tratamento de Água (ETAs), associado à certificação ISO 14001 de parte das 
estações em operação, foi a estratégia adotada para a gestão ambiental da Sabesp que estabeleceu 
metas empresariais voltadas para a implementação do SGA de maneira progressiva, possibilitando 
incorporar as experiências adquiridas às demais instalações operacionais da Empresa. 
Realizações: Em 2011 o desafio foi manter a certificação nas 50 unidades operacionais (ETAs e ETEs) 
certificadas em dezembro de 2010, consolidar a metodologia de implantação e manutenção do 
programa, e aprimorar o Sistema de Gestão Ambiental como ferramenta que possibilite a incorporação 
da dimensão ambiental às boas práticas tão em al. de ges presari

 
 Programa de Gestão de Emissão de GEEs – Gases de Efeito Estufa

 
Ação: Aproximadam das emissões diretas e  Sabesp e de ente 93%  indiretas da advêm da coleta 
tratamento de esgoto e 3,7% são oriundas do consum ia elétrica. 11 a o erg de en  Inici m 20ou-se e
elaboração dos inventários dos anos-base 2008 a 2010, q o ser concluído 012 com o ue deverã s em 2
aprimoramento metodológico da ferramenta de gestão lusão de conc a concepção do Programa 
Corporativo de Gestão de Emissões de GEE. 

 
Relacionamento com clientes 
 
Foco: aprimoramento do relacionamento com seus clientes. Dentre as ações realiza a das pela Empres
com esse objetivo, destacam-se: 

 
Para atendimento às Deliberações da ARSESP, que regulam am a prestação de ser s ao cliente, ent viço
foram revistos os procedimentos comerciais facilitando o entendimento das no regras aos vas 
profissionais que se relacionam diretamente com os clientes. 
O verso do formulário das contas de consumo foi alterado para garantir a padronização das informações 
e ampliar a divulgação dos principais meios de contato com a empresa, Ouvidoria e SAU da ARSESP. 
Adequação do módulo de cadastro no Sistema Comercial – CSI, para que a manutenção do cadastro de 
ligações seja feito de forma ágil e amigável, a fim de que os clientes, que tem responsabilidade pelas 
informações prestadas, sejam atendidos com maior prontidão. 
O atendimento ao cliente teve alterações no sistema comercial, tais como: a criação de um novo módulo 
de Restituição de Valores; e consolidação do processo de devolução ou cobrança automática, em 
conta, de valores pagos a mais ou a menos. 
Atendimento dos Clientes portadores de necessidades especiais foi realizado pesquisas qualitativas e 
quantitativas resultando em um diagnóstico das efetivas necessidades dos portadores de deficiência 
visual total para subsidiar elaboração de processo de emissão de conta em braile. 
 “Pesquisa de satisfação” realizada anualmente tem o  intuito de conhecer a opinião dos clientes e 
avaliar a sua satisfação com a prestação de serviços, considerando as melhores práticas de mercado. 
Em 2011 (ano base 2010) o resultado da pesquisa atingiu 89% de clientes satisfeitos ou muito 
satisfeitos. 
Nova Agência Virtual da Sabesp foi implantada em novembro de 2011 após passar por uma 
reformulação de conceito, tecnologia, identidade visual, formato e serviços, permitindo uma interação 
mais rápida e fácil com o cliente, trazendo modernidade ao sistema. 
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Canal de relacionamento “Fale Conosco”, disponível no sitio da Sabesp  possibilita a identificação do 
endereço e o correto direcionamento da mensagem cadastrada para a área responsável. As respostas 
passaram a ser dadas com maior coerência, padronização e agilidade. No ano de 2011 foram 
registradas 6.474 manifestações e apenas 27 estavam em aberto em 31/12/11, dentro do prazo ou 

ecializados. aguardando parecer de profissionais esp
Implantação do Técnico de Atendimento Comercial Externo – TACE, em 200 municípios da Diretoria de 
Sistemas Regionais, totalizando 251 municípios, agregando mais 1.233.314 ligações (47% do total de 
ligações existentes) elevando as ligações no TACE para 2.182.027 (82% do total) estendendo essa 
sistemática que permite a leitura, a emissão e a apresentação da apuração do consumo de serviços de 
água e/ou esgotos no mesmo momento para mais 3,7 milhões de clientes. 
Foram recebidas, pela Ouvidoria, 1.488 manifestações de clientes junto ao PROCON Estadual. Com o 
acompanhamento nesta fase preliminar, que antecede o registro da manifestação formal pelo PROCON, 
obteve uma redução da ordem de 88% no número de manifestações passíveis de audiência e de 
registro junto àquele órgão, ou seja, apenas 160 manifestações permaneceram sob acompanhamento 
do PROCON após a primeira resposta encaminhada pela Sabesp. 
JEC/Digital, parceria entre a Sabesp e Sistema de Juizados Especiais efetuou 371 atendimentos em 
2011, com redução de 17% do número de clientes que buscaram aquele órgão em relação a 2010. O 
índice de acordos antecipados e em audiência manteve-se na ordem de 74%, reafirmando o 
compromisso da empresa com o poder judiciário na busca do equilíbrio na relação e da solução mais 
rápida e adequada para o cliente. 

 
Concessões e parcerias com Municípios 
 
Até novembro de 2011, assinou 221 contratos de programa com municípios operados, sendo 217 
contratos na Diretoria de Sistemas Regionais e 4 contratos na Diretoria Metropolitana. 

 
Novos Negócios 
 
Sociedades de Propósito Específicas (SPEs) para operar os serviços de saneamento básico nos 
municípios de Andradina, Castilho, Mairinque e Mogi Mirim. A Sabesp detém, em média, 30% de 
participação nessas SPEs constituídas em parceria com a iniciativa privada. O ano de 2011 
caracterizou-se pela afirmação dessas empresas como prestadoras de serviço de qualidade e 
realização dos investimentos previstos nos planos de negócio e, em alguns casos, antecipação de 
melhorias. 
Sabesp comercializou junto a Cesan – Companhia de Saneamento do Espírito Santo, uma consultoria 
para instalação de um sistema de automação de ETA (Aqualog) da ordem de R$ 1,2 milhão. 
Estudos realizados em diversos projetos de resíduos sólidos, especialmente em São José dos Campos, 
Baixada Santista, Lins e Mogi das Cruzes que poderão ensejar novos contratos para a Sabesp, e a 
realização dos estudos e premissas para a segunda fase do contrato com a Casal – Companhia de 
Saneamento de Alagoas, que deverá buscar para a região do Farol, em Maceió, os resultados obtidos 
em Jaraguá (1ª fase encerrada em outubro/2011). 

 
Soluções Ambientais 
 
A Sabesp desenvolveu um pacote diferenciado de produtos e serviços, direcionado às 
empresas que procuram utilizar melhor seus recursos hídricos. O Programa Sabesp Soluções 
Ambientais teve como principais resultados em 2011: 
 

ontratos de Fidelização - Por meiC o de contratos que estabelecem demandas mensais 
neficiam de tarifas diferenciadas e sistemas de 

os custos operacionais. As empresas contam com 
mínimas de consumo, as empresas se be

estão de consumo permitindo a redução dg
atendimento diferenciado e garantia de abastecimento. Em 2011, foram firmados: 

 
04 novos contratos na Diretoria de Gestão Corporativa, 13 na Diretoria de Sistemas Regionais e 120 na 
Diretoria Metropolitana. Benefício:  receita de aproximadamente R$ 233 milhões por ano à Empresa. - 
qualifica como competidora eficiente nos segmentos mais visados pelos fornecedores alternativos de 
água.  

 
Programa de Recebimentos de Esgotos Não-Domésticos (PREND) - Atualmente, uma das 
grandes preocupações das empresas é o destino adequado dos efluentes resultantes do 
processo produtivo. A Sabesp disponibiliza instalações adequadas para receber e tratar esses 
esgotos não domésticos. Ao adotar este programa as empresas repassam a responsabilidade 
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do tratamento e disposição final à Sabesp, reduzem o custo operacional e atendem as 
exigências legais de controle de poluição ambiental. 
 

Em 2011, foram coletados e tratados mais de 21 milhões de m³ de esgotos não domésticos. 
Faturamento de aproximadamente:  R$ 170 milhões.  

 
Programa de Uso Racional da Água (PURA) - conjunto de intervenções nas instalações do 

 redução de consumo de água. O cliente pode efetuar estas ações por 

enções do programa são basicamente 

cliente que promovem a
meio de contrato de prestação de serviços com a Sabesp ou com equipe própria desde que 
sob supervisão da concessionária. A partir de 2010, a Empresa passou a emitir Nota Fiscal 
Eletrônica – NFe. Até novembro/2011 foram emitidas NFes no valor de R$ 11 milhões 
correspondentes aos serviços do PURA. As interv
pesquisa e correção de vazamentos em ramal predial, reservatórios e pontos de consumo, 
substituição de aparelhos hidro sanitários por aparelhos de baixo consumo de água, campanha 
educacional e gestão do consumo de água via telemedição. 
 

Em 2011, 409 RGIs municipais aderiram ao programa. Até novembro/2011, 2.136 RGIs estaduais e 
municipais aderiram ao programa, conforme quadro abaixo: 

2.008 2.009 2.010 2.011 Total 
85 734 907 409 2.139  

 
A implantação do PURA nesses imóveis colabora para a postergação de investimentos em Sistemas de 
Água e Esgoto e propiciou uma conservação mensal de água tratada na rede pública, suficiente para 
abastecer uma cidade com cerca de 15 mil habitantes 

 

Água de Reuso - é assegurado pelo sistema de gestão ISO 9001:2000, obedecendo a 
rigorosos parâmetros de qualidade. Em 2011, as Estações de Tratamento de Esgoto da Região 
Metropolitana de São Paulo têm fornecido cerca de 130 mil m³ de água de reuso por mês para 

6
impeza de ruas, de monumentos, na rega de 

os atuais clientes. Os maiores clientes são a Santher, que teve um consumo médio mensal de 
0 mil m³ no processo de produção de papel e celulose, e a Prefeitura de São Paulo, que 
onsumiu 18 mil m³ de água de reuso ao mês na lc

jardim e desobstrução de galerias pluviais. A partir de 2012, a Sabesp passará a fornecer água 
de reuso para o Pólo Petroquímico de Capuava. Através do acordo, a Sabesp fornecerá 
volume de até 1.000 L/s, algo equivalente ao consumo da cidade de Santos. 
 
Medição Individualizada - pode ser adquirida por condomínios residenciais e comerciais em 
todos os municípios operados pela Sabesp no Estado de São Paulo. O modelo desenvolvido 
pelo ProAcqua, parceria entre a Sabesp e Cediplac, prevê a utilização de tecnologia de ponta, 
na qual é instalado um concentrador desenvolvido com exclusividade para a Sabesp, que 
permite a leitura e o corte à distância. Resultados do programa até novembro de 2011: 
 
8.189 condomínios atendidos 
4.373 orçamentos solicitados, representando cerca de 170 mil apartamentos 
3  com co ssinado 76 unida utônomas com emissão de conta e mais 10.083des a ntrato a
 
Telemedição - possibilita o monitoramento onsumo do h etro em tempo real via 

ternet e o de equipamentos operacionais da rede de distribuição. O histórico de consumo é 
a  
d  
m  tempo real permite a tomada de decisões 
com maior agilidade, aumentando a eficiência logística das respostas, ao mesmo tempo em 

do c idrôm
in

presentado em gráficos de acordo com o período determinado pelo cliente. O sistema
isponibiliza alerta sobre vazamentos e picos de consumo por meio de correio eletrônico e
ensagens de celular. A gestão de consumo em

que reduz o desperdício de água. 
 

Implantação do Sistema:  em 120 clientes privados na Região Metropolitana de São Paulo e em 217 
instalações operacionais (VRP, reservatórios, por exemplo) nos municípios operados pela Sabesp. 
Total:  337 locais com telemedição. 
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Tarifas diferenciadas para clientes de baixa renda 
 

Tarifas até 64% mais baixas que a tarifa residencial normal. Beneficiário: mais de 260 mil residências 
equivalente  a 800 mil pessoas. 

 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação-PD&I  
 
Passou a centralizar as diversas atividades de inovação, antes dispersas entre as unidades de 

egócio. Recursos em 2011: R$ 3,2 milhões. Convênio assinado:  Fundação de Amn paro à 
o Paulo – FAPESP dentro do Programa FAPESP de Pesquisa em 

50 milhões, sendo R$ 25 
 longo de cinco 

Pesquisa no Estado de Sã
Parceria para Inovação Tecnológica (PITE). Recursos previstos: R$ 
milhões pela Sabesp e R$ 25 milhões pela FAPESP, a serem realizados ao

nos, a partir de 2011. Os projetos aprovados foram11, descritos a seguir: a
 

Título do projeto Instituição 

Emissões de gases e dinâmica do nitrogênio em lagoas de estabilização e solos 
irrigados com esgoto tratado - gestão sustentável dos recursos hídricos 
Uso de microlaboratórios autônomos para monitoramento de fósforo em tempo real 
Estimando economias de escala e de escopo no setor de saneamento 
Sistema especialista para detecção e diagnóstico de vazamentos em redes urbanas de 
distribuição de água 
Modelo de estudo para avaliar o impacto de patógenos entéricos em mananciais de 
abastecimento público 
Otimização da concepção e da operação de sistemas de tratamento de esgoto por iodo 
ativado com aeração prolongada 

USP 

Remoção de interferentes endócrinos no tratamento de água para abastecimento 
público por processos de adsorção e nanofiltração 
Ênfase nas cianobactérias e sua correlação com parâmetros físicos e químicos: o caso 
da Billings 

Unifesp 

Qualidade, eficiência na provisão e cobrança pelo uso da água FGV/SP 
Desenvolvimento e aplicação de sistema de monitoramento contínuo de tamanho de 
flocos visando otimização da coag

CTA 
ulação/floculação e filtração 

Desenvolvimento de tecnologias integradas para remoção, tratamento e disposição de 
lodo de lagoas de estabilização 

Unesp/ Ilha 
Solteira 

Com relação à proteção de direitos de propriedade intelectual na Sabesp, em 2011 foi obtida a carta 
patente “Disposição construtiva em simulador hidráulico predial para fins didáticos”, além da realização 
de três depósitos de patentes ainda sob sigilo e o registro do software “SGH- Sistema de Gestão de 
Hidrometria”. 

 
Modernização da Gestão e Investimentos 
 
Em 2011 a Sabesp investiu cerca de R$ 1,8 bilhão (valor financeiro projetado; não contábil) o 
terceiro maior valor dos último vestimentos estão focados nos  
E guir: 
 

s 12 anos. Os in  Programas
struturantes da Sabesp, cujos principais resultados estão descritos a se

Projeto Tietê: visa à melhoria da qualidade da água da bacia do Rio Tietê na Região Metropolitana de 
São Paulo, através da ampliação da infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto. Em setembro de 
2010 a SABESP assinou o contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o 
financiamento da nova etapa do Projeto Tietê, que tem duração prevista de seis anos. O inv o estiment
estimado é de US$ 1.05 bilhão, sendo US$ 600 milhões financiamento com o BID, US$ 200 m  da ilhões
SABESP e US$ 250 milhões de outras fontes de recursos. A nova etapa do projeto, 43% das obras 
estão contratadas, 25% estão em licitação e as demais 32% em projeto. Das obras contratadas, a 
realização alcançou 21%. 
Onda Limpa Baixada Santista:  maior programa de saneamento do litoral brasileiro foi estruturado pelo 
Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Saneamento e Energia e a Sabesp. O programa 
ampliará significativamente a coleta e o tratamento de esgoto em toda a Baixada Santista, be do nefician
cerca de três milhões de pessoas (entre população fixa e flutuante) nas cidades de Santos, São 
Vicente, Praia Grande, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Cubatão e Bertioga. O in o vestiment
previsto soma R$ 1,5 bilhão até 2013. 
Onda Limpa Litoral Norte: ampliará a coleta e o tratamento de esgoto doméstico no litoral  do  norte
Estado de São Paulo, beneficiando cerca de 600 mil pessoas nos municípios de Sã  o Sebastião,
Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba além de 1,3 milhões de turistas na alta temporada.  Até 2015, o
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programa elevará o índice cobertura em coleta e tratamento de esgoto dos atuais 36% para 85%, 
gerando melhoria na saúde e bem estar da população, e desenvolvimento econômico através do 
incremento do turismo. Em 2011, a SABESP prosseguiu com o programa Onda Limpa Litoral Norte, 
realizou as seguintes obras: em Caraguatatuba: SES Perequê-Mirim; em Ilhabela: SES Itaquanduba, 
Perequê, Itaguaçu (3ª etapa);  em São Sebastião: SES Paúba (ETE), SES Baleia e Sahy (ETE), SES 
Barra do Una/Engenho (ETE), SES Enseada; em Ubatuba: SES Estufa I, II e III, Jd Carolina e Itaguá. 

m 2011: R$ 25,3 milhões. Investimento e
Água no Litoral: Em 2011 foi dada continuidade às obras de implantação da ETA Jurubatuba, município 
de Guarujá; ETA Itú, na Região Continental de São Vicente; Ampliação e melhorias da ETA-3, município 
de Cubatão; Sistema Produtor Mambú-Branco (captação, ETA Mambú-Branco, adutoras de água bruta 
e tratada e Centro de Reservação, município de Itanhaém, sendo que estão em operação desde dez/10 
parte das adutoras e Reservação. Investimentos de aproximadamente R$ 420 milhões, e em 2011 
foram investidos R$ 106 milhões. 
Programa de Água e Esgotos do Interior:  Visa o atendimento da meta empresarial de universalização 
dos serviços de saneamento nos municípios no Interior do Estado de São Paulo. Em 2011, entre as 
principais realizações destacam o início das obras dos Sistemas de Esgotos Sanitários de Queluz, de 
São Bento do Sapucaí, Lavrinhas, Barão de Antonina e Anhembi, Ampliação da ETE Lavapés em São 
José dos Campos. Obras concluídas são as seguintes: 
 

Município Obra 
Arapeí Estação de Tratamento de Esgotos (Sede) 

Conchas Estação de Tratamento de Esgotos (Sede) 
Guareí Sistema de Esgotamento Sanitário (Sede) 
Itaóca Estação de Tratamento de Água (Sede) 

Bertioga Ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos (Sede) 
Itobí Sistema de Esgotamento Sanitário 

Duartina Sistema de Esgotamento Sanitário 
Altair Sistema de Esgotamento Sanitário (Altair/Suinana) 

Mococa Sistema de Esgotamento Sanitário 
Laranjal Paulista Sistema de Esgotamentos Sanitário (Laras e Sede) 

Paraguaçu Paulista Sistema de Esgotamentos Sanitário (Sapezal) 
 
Por meio de locação de ativos, foram iniciadas as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Campos do Jordão e a continuidade das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Campo Limpo 
Paulista e Várzea Paulista. Está sendo finalizado o processo de formalização dos contratos e 
financiamento para as obras do Novo Sistema Produtor de Água de Franca, para a ETA Melvi em Praia 
Grande, e para o Sistema de Esgotamento Sanitário de São José dos Campos (Pararangaba), previsão 
de início no ano de 2012. 
Córrego Limpo:  Parceria com a Prefeitura do Município de São Paulo, a Sabesp deverá despoluir mais 
52 córregos paulistanos no período 2011/2012, abrangendo uma área de 15,2 km2 e beneficiando uma 
população de 690 mil pessoas residentes nas bacias hidrográficas. O Programa, que em 2011 
despoluiu sete córregos com uma área 5,7 km , beneficiando 45.000 pessoas, deverá ter continuidade 2

nos próximos anos. 
Programa Metropolitano de Água: Objetivo de garantir a continuidade do fornecimento regular de água 
tratada para os municípios da Região Metropolitana de São Paulo, operados pela Sabesp, e para os 
municípios Permissionários. Investimentos  previstos: R$ 2,74 bilhões em 8 anos. Em 2011 foram 
concluídas as obras da Parceria Público-Privada (PPP) do Alto Tietê, que aumentou a capacidade de 
tratamento iaçupeba em 5,0 m3/s e implantadas as adutoras Itaquera-Arthur Alvim e outras  da ETA Ta
na zona l ídas: duplicação da A ila Iracema; est clue. Con lça Oeste do SAM até o Reservatório V
ampliação er Vila Jaguara; Aduto Damasceno. do Boost ra Guaraú-Jaraguá; e Booster Jardim 
Beneficiário: 1,5 milhão de pessoas da   mais de s regiões leste, oeste e norte da RMSP. 
Programa de o de Perdas: Objetivo é m um plano  ãReduç co  envergir as ações de combate às perdas
corporativo r uma redução m ia no para obte ais acelerada dos indicadores de perdas com consistênc
longo prazo. O programa possui um ho uzir o rizonte de o meta red11 anos (2009 – 2019) e tem com
índice de pe 67 litros/ramal x dia (dez/07 al do plano. Em r  4das de ) para 211 litros/ramal x dia ao fin
2011, a Sab tiu cerca de R$ 300 m amento esp inves ilhões.  de fatur Permitirá manter o índice de perdas
em 25,7% e meta estabelecida. a  tingir a
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Secretaria de Energia 
 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 
                                                                                                                           

R$ mil 
 

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta - 7.880,5 -

Pessoal - 1.756,0 -
   funcionários ativos - 1.735,4 -
   obrigação patronal/insuf f inanceira - 20,6 -

Custeio - 5.923,8 -

Investimentos - 200,7 -

2- Entidades Vinculadas 25.144,7 30.476,2 21,2%

ARSESP 25.144,7 30.476,2 21,2%

Pessoal 7.518,7 12.930,0 72,0%
Custeio 15.772,0 17.333,7 9,9%
Investimento 1.854,0 212,5 -88,5%

3- Transferências a Empresas 470,0 40.000,0 8410,6%
pelo Tesouro

EMAE 470,0 40.000,0 8410,6%

Contribuições - Convênio 470,0 - -

Transferência de capital - 40.000,0 -

Total da Despesa (1+2+3) 25.614,7 78.356,7

 
Secretaria de Comunicações mudou a denominação para Secretaria de Energia pelo Decreto nº 56.635 de1º/01/2011. 
Os valores das despesas de 2010 referentes a Energia não foram alocados no quadro. A comparação das despesas 
será possível com as despesas de 2012.  
EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A foi transferida da Secretaria de Saneamento e Energia para a 
Secretaria de Energia pelo Decreto nº 56.635 de 1º/01/2011. 
ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de SP foi transferida da Secretaria de 
Saneamento e Energia  para a  Secretaria de Energia Decreto nº 56888 de 30/03/11. 
 

Número de Funcionários 

 

2010 2011 11/10

Secretaria - 36 -

   Ativos - 36 -

Arsesp 152 154 1,3%

   Ativos 152 154 1,3%

Cesp 1.506 1.382 -8,2%

   Ativos 1.457 1.334 -8,4%

   Inativos e pensionistas 49 48 -2,0%

Emae 741 719 -3,0%

   Ativos 740 718 -3,0%

   Inativo 1 1 0%

Total da Pasta 2.399 2.291 -4,5%

O número de funcionários da Secretaria de Energia será comparável em 2012. 
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 I - Introdução 
 
A Secretaria de Energia - SEE foi reorganizada em 1º de Janeiro de 2011, nos termos do 
Decreto Estadual nº 56.635, passando a ocupar o espaço institucional antes pertencente à 
Secretaria de Comunicação. Alinhada com o Programa de Governo, estruturou-se e atuou no 
sentido de coordenar ações para assegurar o suprimento, a universalização, a confiabilidade e 
a qualidade de fornecimento dos insumos energéticos necessários ao desenvolvimento do 
Estado de São Paulo.  
 
Estrutura 
 
Os 92 servidores da pasta estão distribuídos entre as 4 Subsecretarias, a Chefia de Gabinete e 
o Gabinete do Secretário. 
 

 

Subsecretarias Objetivo 

Energia elétrica Viabilizar a consecução de dois pontos estratégicos do Programa de Governo:  
a) aumento da segurança energética/redução de riscos operacionais; 
b) promoção da eficiência energética. 

Petróleo e gás Coordenar: a) planejamento e execução de ações definidos no âmbito do 
Conselho Estadual de Petróleo e Gás Natural; b) estudos, projetos e ações para 
a viabilização de empreendimentos para a expansão do uso do gás natural. 

Energias renováveis Aumentar a participação das energias renováveis, maximizando os benefícios 
socioeconômicos na matriz energética paulista com ênfase em: biomassa, eólica, 
solar, biocombustíveis líquidos e gasosos, pchs/cghs e resíduos sólidos urbanos. 
Viabilizar o crescimento econômico e social baseando-se no desenvolvimento 
regional, geração de empregos e preservação ambiental 

Mineração Buscar o avanço da mineração de forma social e ambientalmente sustentável, e 
de forma harmônica com as demais práticas de usos e ocupação do solo. 

Desempenho 
 
No desempenho de sua missão e em cumprimento à legislação vigente, a Secretaria de 
Energia instalou o Conselho Estadual de Política Energética e vem desenvolvendo o Plano 
Estadual de Energia, que estará concluído em meados de 2012. 
 
- Setor de Petróleo e Gás – articulações com a Petrobras: a) investimentos em exploração e 
produção, implantação de Centros de Referência em capacitação profissional e em pesquisa. 
 
- Setor Elétrico - atuação junto às distribuidoras e transmissoras resultou em investimentos 
adicionais em equipes, automação e modernização de instalações para melhoria da qualidade 
dos serviços. Realizou o mapeamento dos principais elementos do sistema elétrico paulista, 
complementado pela avaliação dos planos de obras das empresas do setor, o que possibilitou 
discutir prioridades, antecipar cronogramas e definir investimentos adicionais em confiabilidade 
– especialmente tendo em vista a Copa 2014. 
 
- Área de Renováveis - ênfase à criação de condições para expandir a exploração do grande 
potencial existente no estado, tanto em energia solar como em eólica e, o aproveitamento de 
resíduos sólidos urbanos e, particularmente, da biomassa – estudos apontam para a 
possibilidade de geração de energia elétrica a partir do bagaço de cana equivalente a uma 
Itaipu. 
 
- Regulação do setor - objeto de esforços expressivos da Secretaria, buscando o fortalecimento 
da ARSESP para aumentar a eficiência das ações – em especial as fiscalizações. Promoveu a 
reestruturação da agência estadual e reforçou o diálogo com a ANEEL para melhorar as 
estratégias de fiscalização (tornando-as preventivas) e assegurar os recursos necessários. 
 
- Entidades Vinculadas – Desafios de 2011: a) EMAE: reestruturação administrativa. Objetivo: 
alavancar o desempenho econômico-financeiro; b) CESP - tema central: discussões com os 
Poderes Executivo e Legislativo Federais para prorrogação dos contratos de concessão. 
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- Destaque: Secretaria de Energia na defesa dos direitos e interesses estratégicos do Estado. 

 

 

Em parceria Procuradoria Geral, moveu ações judiciais contra a AES Tietê e a Duke para cumprimento 
das obrigações contratuais, assumidas por ocasião da privatização das usinas, de expansão da 
capacidade de geração de energia elétrica no estado de São Paulo. 

 

II– Atividades 
 
A seguir as  principais ações da Secretaria de Energia por área administrativa. 
Chefia de Gabinete 
 
Assessoria Técnica de Gabinete: no processo de implantação, estabeleceu os fluxos e 
supervisionou a instrução dos processos administrativos. Atendeu as demandas decorrentes 
das compras, contratos e convênios. Foram expedidos aproximadamente 1.000  despachos 
internos, alcançando as empresas e agências vinculadas, a Assessoria Técnica Legislativa do 
Governo, e encaminhadas correspondências diversas fornecendo informações à Consultoria 
Jurídica. 
 
Departamento de Administração 
Licitações Efetuadas: sistema de reprografia, telefonia móvel, moto-frete, frota de veículos de transporte, 
serviços de passagem aérea, vale alimentação, equipamento de informática e aluguéis dos Edifícios 
Cidade I e III. 
Boas Práticas Ambientais - foram observadas com  aquisição  materiais certificados; 
Programa de Melhoria do Gasto Público: quadro funcional capacitado, reduzido e multifuncional que 
trouxe celeridade no andamento dos processos administrativos. 

 
 GSPOFP - Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas -  
PPA – 2012/2015 foi elaborado, contendo oito programas, abrangendo todos os segmentos técnicos e 
administrativos distribuídos em 26 ações, e apoiou o desenvolvimento do SPE – Sistema de 
Planejamento Estratégico.  
 
Orçamento de 2011- Valor total - R$ 51,87 milhões, foram empenhados R$ 44,27 milhões, representando  
85% de aproveitamento.  

 
GSTIC – Grupo Setorial da Informação e Comunicação 
Executou nas duas sedes ocupadas pela SEE a instalação de toda infraestrutura: cabeamento, 
servidores, switches e acessos Intragov para Internet, transmissão de dados e aplicativos (Fazenda, 
Planejamento, Receita Federal etc.) e a compra dos equipamentos necessários. 

 
Subsecretaria de Energia Elétrica 

 
Segurança Energética: foi dada atenção prioritária ao segmento de transmissão e distribuição 
especialmente quanto ao tempo de restabelecimento da energia. 
 
Suprimento de Eletricidade: melhoria da qualidade: a) foi implantado um modelo de atuação 
voltado à integração de planos e ações dos agentes do setor, para que os pontos vulneráveis 
do sistema de fornecimento passassem a ser sistematicamente mapeados e mitigados; b) 
implantação de melhorias pelas empresas, adequações regulatórias e ampliação das 
fiscalizações. 
 
Uso Eficiente da Energia Elétrica: atuação abrangente requereu a segmentação do mercado e 
a compreensão das causas do comportamento de consumo, identificando as maiores 
oportunidades nos segmentos residencial (28%), comercial (18%) e industrial (17%). 
 
Para o Poder Público, embora responda por apenas 2% do consumo total de energia elétrica, o 
desafio é torná-lo exemplo para a Sociedade e possibilitar reduções significativas de custos 
através da gestão de contratos de demanda e do uso racional de energia.  
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A Secretaria de Energia aprimorou a geração sistêmica de bases de dados do setor energético 
e criação inédita de mapas geo-referenciados com as principais instalações do sistema elétrico 
do estado e do desenvolvimento de estudos para subsidiar o Plano Estadual de Energia. 
 
Eficiência Energética  
 
Objetivo: contribuir para o aumento da oferta de energia de forma barata e sustentável.   Ação: 
a SEE planejou ações por segmento de consumo e vem desenvolvendo-as em articulação com 
outros órgãos do Poder Público, empresas do setor elétrico e ANEEL, destacando-se: 
 
a) Poder Público 
 

 

- Revisão dos contratos de demanda e de modalidade tarifária dos Próprios do Estado de maior 
consumo. Redução de custos:  R$ 10 milhões por ano. 
 

- Mapeamento do Potencial de Mercado para Eficiência Energética, o qual já está concluído e vem 
sendo aplicado na elaboração do Plano Estadual de Energia. 
 

 - Implantação de projetos piloto de Eficiência Energética em prédios públicos. Situação Atual: em 
desenvolvimento. 
 

- Convênios: Estado de São Paulo e Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.  Objetivo: 
desenvolvimento de Projetos Piloto para eficiência energética em FATEC´s e ETEC´s e para Gestão 
Energética Municipal. 

b) Indústria e Comércio 
 

 Introdução da disciplina Eficiência Energética na formação de profissionais nas ETEC´s/FATEC´s, 
devendo ser efetivada a partir do 2º semestre de 2012. 

 
c) Residências 
 

 

- Difusão de orientações para o uso racional da energia, já iniciada utilizando a TV Minuto do Metrô. 
-Estudo do impacto de alterações do ICMS para os consumidores residenciais. Situação atual: 
concluído e encaminhado para apreciação. 

d) Sociedade 
 

 

- “Cidade Eficiente” -  início da implantação  como modelo integrado de ações de uso racional de 
energia replicável a todo Estado. Projeto Piloto: em desenvolvimento na cidade de Aparecida - SP; 
- Avaliação de contratos de demanda e tarifação - 26 Santas Casas de Misericórdia do Estado de 
São Paulo. Objetivo: identificar oportunidades de redução de custos; 
 - “Programa Luz para Todos”  - gestão no Estado de SP, abrangendo ações para implantação de 
redes elétricas e ligação de energia a 572 famílias residentes no meio rural. 

 Qualidade de Fornecimento de Energia Elétrica 
 
Voltada à melhoria da Qualidade do serviço prestado à população do Estado de São Paulo, foi 
definido um Plano de Atuação baseado em 04 (quatro) grandes pilares: 
 
a) Mitigação dos riscos de eventos de grande impacto 
 

 

- Mapeamento das vulnerabilidades dos principais elementos do sistema elétrico existente no Estado 
de São Paulo e cruzamento com as obras previstas para eliminar ou mitigar riscos de fornecimento. 
Concluído em agosto/2011, levou a inclusões e antecipações de empreendimentos; 
 - Incorporação de novas obras de adequação e ampliação do sistema elétrico para fazer frente ao 
aumento da carga previsto para a Copa 2014. Concluído em setembro/2011. Investimentos adicionais 
da iniciativa privada: R$ 197 milhões; 
- Acompanhamento da execução e entrada em operação das instalações. Previsão de conclusão: 
Janeiro/2012;  
- Articulação com a Secretaria do Meio Ambiente – SMA, Departamento de Estradas e Rodagem – 
DER e Agência Reguladora dos Serviços de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP, para 
agilização das Licenças e aprovação de travessias e ocupação de faixas ao longo das rodovias. 
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b) Adequação do ambiente regulatório – Propostas apresentadas à ANEEL 
 

- Eliminação da aplicação do conceito de “Dias Críticos” da apuração dos indicadores de continuidade 
de fornecimento.  O tema já foi colocado pelo Regulador em Audiência Pública; 
- Estabelecimento de requisitos mínimos de planejamento da expansão, adequação e manutenção do 
sistema elétrico;  
- Utilização de Termos de Ajustamento e Conduta - TAC para utilização das penalidades a serem 
aplicadas às Distribuidoras, também já incluído pelo Regulador em Audiência Pública. 

 
c) Fortalecimento e incremento das fiscalizações 
 

 
d) Posicionamento institucional 
 

- Organização de Encontros Técnicos entre Transmissoras, Distribuidoras, ARSESP e SEE abordando 
o “Estado da Arte” de cada empresa em temas relevantes para a qualidade de fornecimento: 
automação de redes, atendimentos de emergência, etc., sendo 2 deles (Automação do Sistema 
Elétrico,  realizado  na AES Eletropaulo e Atendimento a Emergências - Notes,  na EDP Bandeirante) 
realizados em 2011; 
- Participação efetiva nos Grupos de Trabalho voltados a definições estratégicas para o sistema elétrico 
do Estado de São Paulo: GT-SP, coordenado pelo ONS; GET-SP, coordenado pela EPE. Participação 
no GT-Copa 2014, coordenado pelo ONS e MME. 
 

- Participação no Conselho Estadual de Política Energética – CEPE. 
 
Gestão de Desempenho e Estatísticas  
 
Voltada para a elaboração, sistematização e divulgação de informações energéticas por meio 
da atualização permanente do site da SEE. Dentre as atividades realizadas, destacam-se: 
 
a) Plano Estadual de Energia 
 

- Elaboração das projeções das demandas dos insumos energéticos mais expressivos em termos de 
impactos sobre a matriz energética paulista. Situação atual: concluído. 
- Acompanhamento e contribuições nos estudos em desenvolvimento pelos Grupos de Trabalho 
previamente definidos para tanto, dentro do Plano Estadual de Energia. 

 
b) Estatísticas Setoriais 
 

Balanço Energético do Estado de SP – ano base 2010. Concluído. Consiste do relatório estatístico de 
energia, apresentado sob forma cronológica e seqüencial.  Apresenta dados de oferta e demanda de 
energia por fonte e por setor, comercializados no Estado ao longo do período de um ano. 
 

Anuário Estatístico de Energéticos por Município – ano base 2010. Concluído. Contempla dados de 
consumo dos principais energéticos (eletricidade, gás canalizado, etanol hidratado e derivados de 
petróleo), dos 645 municípios do Estado de São Paulo e suas correspondentes emissões de CO2. 

Boletim Informativo: relatórios mensais sobre produção e consumo de eletricidade (geração, transmissão 
e distribuição), gás canalizado, derivados de petróleo e o desempenho dos programas de eletrificação 
rural no Estado de São Paulo. 
 

Sumário Executivo: relatórios trimestrais. Descrição sucinta das atividades das Subsecretarias vinculadas 
à Secretaria de Energia, destacando dados de oferta, demanda, índices de qualidade, tarifas, potenciais 
remanescentes de origem renovável, entre outros. 
 

Anuário Sucro-energético – ano base 2010. Relatório anual do setor com informações de produção e 
dados elétricos existentes e previstos. Objetivo: acompanhamento da co-geração  na indústria de cana-
de-açúcar no Estado de São Paulo. 
 

- Articulações para revisão do Convênio entre a ARSESP e a ANEEL. Objeto do Convênio: 
fiscalização das distribuidoras; 
- Celebração de Convênio entre a ARSESP e o Estado de São Paulo. Objetivo: eliminar o grau de 
incerteza provocado pelo contingenciamento das verbas de fiscalização no âmbito federal; 
- Definição de programa de fiscalizações necessárias. Parceria: ANEEL e ARSESP. Concluído em 
2011 para implantação em 2012; 
- Mudança do foco das fiscalizações: de corretiva para preventivas. Fiscalização Piloto em 2011;  
- Início da implantação de Sala de Situação dos sistemas de Saneamento, Gás e Energia Elétrica na 
ARSESP. 
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Site da Secretaria de Energia: disponibilização de informações energéticas, constituída de dados 
estatísticos de produção e consumo de energéticos, potencial hidráulico, recursos minerais, 
armazenamento hídrico, eletrificação rural, e do acompanhamento dos produtos e projetos em andamento 
na SEE. 
 

BID – Sistema de Informações Energéticas. Sistema computacional, em processo de licitação. Objetivo: 
aprimoramento do atual sistema de informações energéticas em relação ao utilizado na SEE. Projeto 
financiado pelo BID. Conclusão prevista: 3º trimestre de 2012. 
 

Matriz Energética Paulista 2035. Documento produzido a partir de uma modelagem técnico-econômica, 
social, energética e ambiental, baseada na projeção de cenários de crescimento econômico referentes à 
expansão da energia de curto, médio e longo prazo, incorporando melhorias na eficiência energética e na 
redução de impactos sobre o meio ambiente. 

 
c) Informações Georreferenciadas 
 

- Produto desenvolvido pela equipe da SEE, permite a elaboração de mapas contendo dados 
cartográficos relativos ao posicionamento georreferenciado de toda a malha de transmissão e sub-
transmissão de energia elétrica do Estado de SP. Produto inédito pela sua abrangência incorpora 
informações técnicas da área federal (EPE e MME) e das Concessionárias Estaduais, estando disponível 
para divulgação a interessados. O software utilizado foi o ArcGis. 
 

- Posicionamento das unidades autoprodutoras do setor sucroalcooleiro paulista. O produto, concluído, 
deverá ser incorporado ao Anuário Sucroenergético. 

 
Subsecretaria de Petróleo e Gás 
 
O petróleo e gás natural correspondem a cerca de 50% da oferta brasileira de energia, 
constituindo-se em fontes energéticas fundamentais para a sociedade. Por outro lado, a cadeia 
de petróleo e gás natural é uma das mais dinâmicas da economia, responsável por mais de 
11% do PIB nacional, oferecendo ótimas oportunidades para a geração de emprego e renda. 
 
As ações da Subsecretaria de Petróleo e Gás Natural foram divididas em duas frentes:  
 

a) articulação para a estruturação e implantação de ações; 
 

b) elaboração de análises técnicas e divulgação de informações aos agentes do setor 
 

 

Objetivos: - Fomento do uso do gás natural em situações que agreguem competitividade 
econômica, diminuição de emissões e eficiência energética; 
 

- Fortalecimento e diversificação das atividades da indústria de petróleo e gás em São Paulo com 
vistas ao desenvolvimento socioeconômico, concomitantemente à minimização e mitigação de 
potenciais impactos ambientais. 

 
As ações conduzidas foram: 
 

- A ativação do Conselho Estadual de Petróleo e Gás Natural do Estado de São Paulo – CEPG 
permitiu que a Secretaria de Energia, retomasse sua posição de articuladora de ações e 
políticas públicas para o petróleo e o gás natural no âmbito do Estado de São Paulo. 
 

 Objetivo: Acompanhar e gerir o Programa Paulista de Petróleo e Gás Natural, ambos instituídos pelo 
decreto estadual 56.074/2010.  

 

Sua ativação efetiva, com a definição das entidades integrantes, a instalação de seus comitês técnicos e 
o início dos trabalhos deu-se através da coordenação da Subsecretaria de Petróleo e Gás. Através do 
CEPG, as diversas secretarias podem integrar suas ações, fortalecendo suas próprias iniciativas e 
otimizando esforços conjuntos. 
 

A retomada dos trabalhos foi feita com a mobilização de 15 secretarias de estado e a PGE para 
participarem da definição de metas e formas para execução das ações. Seis comitês técnicos foram 
estruturados para tratar dos seguintes assuntos: 
 

1) Cadeia de Fornecedores; 
2) Desenvolvimento socioeconômico, ambiental e da infraestrutura litorânea; 
3) Fomento ao uso do gás natural; 
4) Formação e qualificação da mão-de-obra; 
5) Royalties; 
6) Tecnologia e inovação. 
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- Para garantir a publicidade dos trabalhos e permitir contribuições, críticas e sugestões da sociedade 
civil, todas as atas do conselho e os materiais produzidos nos comitês técnicos foram publicados 
eletronicamente no website da Secretaria de Energia.  
 

- Workshops Realizados: 2.  Abertos e gratuitos para debate dos seguintes temas: 
 

- Desenvolvimento da cadeia de fornecedores paulistas para a indústria de petróleo e gás, em 25 de 
outubro, Instituto de Engenharia, São Paulo – 300 participantes. 
- Royalties e Participações Especiais do Petróleo nos Municípios Paulistas, em 08 de novembro, 
Associação Comercial de Santos, Santos. Participantes: 80 

 

Todo o material produzido nos dois workshops foi disponibilizado para acesso público no website da 
Secretaria de Energia. 

 
Elaboração de Proposta de Política para o Gás Natural em São Paulo 
 
O Estado de São Paulo responde por mais de um terço do consumo de gás natural do país, 
com aproximadamente 5% da produção nacional. Com a descoberta de grandes reservas de 
gás na Bacia de Santos e a perspectiva do aumento significativo da produção é premente que 
São Paulo formule políticas públicas para ampliação da utilização deste gás, de modo a 
otimizar a logística de distribuição, internalizar os benefícios e gerar riqueza para o Estado. 
 
Uma política para o gás natural depende da existência de preços competitivos e previsíveis e 
de volumes de oferta de gás compatíveis ao desenvolvimento sustentável e ao crescimento da 
atividade econômica. A Subsecretaria de Petróleo e Gás elaborou, em conjunto com os 
agentes do setor, uma proposta de política para o gás natural para o estado. Objetivo: 
 

Fomentar a expansão do uso do gás natural em segmentos de consumo que propiciem ganhos de 
competitividade, eficiência energética e melhoria ambiental, o que contribuirá para a ampliação da rede 
de gasodutos, beneficiando um número maior de consumidores, possibilitando a diversificação da 
matriz energética estadual, maior flexibilidade na escolha de utilização dos energéticos e otimização da 
infraestrutura. 

 
A política baseia-se nos estímulos à cogeração e climatização (setor comércio, serviços e 
indústria), uso do gás natural como matéria prima e implantação de termelétricas à gás. 
 
Articulação com a Petrobras para a Realização de Investimentos no Estado 
 
A Petrobras é o principal agente do mercado de energia brasileiro, sendo responsável pelo 
maior programa de investimentos do mundo. Previsão de alocação de recursos: US$ 220 
bilhões no período de 2011 a 2015.  
 
A Subsecretaria de Petróleo e Gás atuou na articulação com diversas áreas organizacionais da 
Petrobras.  A interlocução teve como resultado entendimentos para a execução de 
investimentos em atividades de Exploração e Produção de petróleo e gás, ampliação da rede 
de distribuição de gás natural, implantação de termelétricas e treinamento e qualificação. Como 
contrapartida pelo apoio do governo estadual foi solicitada à Petrobras, entre outros, 
investimentos que apresentarão reflexos positivos à competitividade econômica paulista, ao 
desenvolvimento de pesquisa e inovação, à geração de emprego e renda e qualidade de vida: 
 

- Antecipação e priorização do estabelecimento da base de apoio logístico offshore em Santos/Guarujá; 
 
- Criação em São Paulo de dois Centros de Pesquisa em Petróleo e Gás, complementares ao Centro 
de Pesquisa da Petrobras (Cenpes) no RJ, sendo um deles com foco em pesquisa sobre os impactos 
ambientais da atividade; 
 
- Garantia de suprimento e política estável de fixação de preços do gás natural para atendimento do 
estado de São Paulo, com igual tratamento para as três concessionárias que operam em território 
paulista do Estado; 
 
- Tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos (RSU) e os gerados nas plataformas e refinarias com 
geração de energia elétrica misturados à borra oleosa das refinarias da empresa e navios petroleiros, 
minimizando o despejo em aterros sanitários; 
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- Revisão dos termos dos contratos de arrendamento e operação da usina termelétrica Piratininga da 
EMAE, visto se tratar de uma usina de interesse estratégico para a produção de energia elétrica; 

 

- Necessidade de suprimento de gás natural para a instalação de pelo menos duas usinas termelétricas 
de 500 MW no estado. 

 
Elaboração de Boletim Mensal da Indústria de Petróleo e Gás Natural de São Paulo  
 
As atividades de planejamento e formulação de políticas públicas exigem a disponibilidade de  
informações estatísticas organizadas e atualizadas. Com o propósito de atender a necessidade 
e de fornecer estatísticas estaduais em petróleo e gás voltadas a órgãos públicos, 
pesquisadores, empresas, prefeituras e interessados em geral, a Subsecretaria de Petróleo e 
Gás iniciou a publicação do Boletim Mensal da Indústria de Petróleo e Gás Natural de São 
Paulo. Os dois documentos, disponibilizados na website da Secretaria de Energia e enviados 
eletronicamente aos agentes do setor, apresentam informações sobre a produção, oferta e 
consumo de gás natural, petróleo e seus derivados, os preços de referência e praticados e a 
arrecadação de royalties proporcionada por essas atividades. 
 
Subsecretaria de Energias Renováveis 
 
 Projetos Desenvolvidos em 2011 
 
Convênio SEE/EMAE – Unidade de Tratamento Térmico de Resíduos Sólidos Urbanos na 
Região Metropolitana da Baixada Santista – RMBS - A questão da destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos nas grandes cidades do Estado de São Paulo caracteriza-se como 
um problema econômico, social e ambiental cada vez mais crítico. No caso da RMBS, existe 
apenas um aterro sanitário em operação regular, o que faz com que alguns municípios 
necessitem exportar para outras regiões os resíduos gerados, arcando com despesas elevadas 
de transporte e destinação final dos mesmos.  
 
A realização da Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos e do Estudo de Viabilidade 
Técnico Econômica - EVTE, se desenvolveram no âmbito do Convênio com a Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE.   
 
Objetivo: - promover a sistematização e consolidação de informações quanto à potencialidade para 
implantação de novos empreendimentos energéticos; - incentivar o uso de fontes energéticas locais, 
atrair investimentos em energia e mostrar que tais empreendimentos precisam de uma ação política 
específica para seu desenvolvimento e implantação.   
 
Convênio SEE/EMAE – Atlas Eólico do Estado de São Paulo – Objetivo:  fornecer e 
organizar informações que possibilitem a identificação de localidades adequadas para 
aproveitamentos eólico-elétricos e a determinação de seu potencial, através de estudos 
detalhados de parâmetros como: relevo, constância, direção, velocidades dos ventos, etc.   
 
As seguintes etapas desenvolvidas destacaram-se:  
 

- Estudo preliminar e indicação de áreas: Levantamento de informações, estabelecimento de critérios de 
avaliação, metodologia a ser adotada e indicação das áreas por índices técnicos de análise;  
 

- Equipamentos e infraestrutura: Definição das características dos equipamentos de medição, infraestrutura, 
local de instalação das torres, fabricação e montagem; e  
 

- Medições, mapeamento e consolidação dos estudos: Término da montagem, realização de medições 
(mínimo de 12 meses) e mapeamento das áreas.  

 

Para a disponibilização final dos produtos obtidos com este projeto, restam a  análise das informações 
obtidas, consolidação do Atlas, publicação, apresentação do projeto em workshop, treinamento e 
capacitação. Conclusão: 2012. 
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Convênio SSE/EMAE – Potencial Hidroelétrico Remanescente – Guia do Empreendedor 
Objetivo: atualizar, sistematizar e hierarquizar o potencial hidroelétrico remanescente no 
Estado de São Paulo. - fornecer informações atualizadas que possibilitem a identificação das 
localidades, potencial e viabilidade segundo avaliações, no âmbito sócioambiental, hidrológico, 
energético e econômico, baseadas nos marcos regulatórios vigentes.   
 
A elaboração do Guia do Empreendedor, voltado para pequenos empreendimentos, visa 
identificar e divulgar os Diagnósticos:  
 
- Mercado fornecedor de equipamentos para Centrais Geradoras Hidrelétricas – CGHs (empreendimentos 
menores que 1 MW), fornecedores, padrões e tendências tecnológicas com vistas a propiciar informações 
básicas para empreendedores interessados no aproveitamento destes potenciais;  
- Regulatório e Institucional incidente sobre o segmento de CGHs com vistas à proposição de modelagem 
de negócio considerando a viabilidade dos aspectos ambientais, conexão à rede elétrica e 
comercialização.  

 
Plano Estadual de Energia Solar – São Paulo na Rota do Sol – Objetivo: elaboração e a 
execução de planos e programas de fomento para o aproveitamento de fontes renováveis com 
responsabilidade social e sustentabilidade.  
 
Destaca-se o significativo potencial da energia solar, diretamente através da iluminação e 
aquecimento de ambientes, ou indiretamente com o aquecimento de fluídos (potencial solar 
térmico) ou para geração de eletricidade.  O aquecimento de água nos segmentos residencial e 
comercial ou de fluídos térmicos em unidades industriais é feito através de coletores solares e 
a geração de eletricidade através de placas solares com células de silício (primeira geração).  
 

Potencial econômico-social (geração de empregos, consolidação da indústria nacional, 
desenvolvimento tecnológico e regional e a possibilidade de inserção social da população) e as 
vantagens tecnológicas e ambientais que podem ser propiciadas pela utilização desta fonte energética, 
levaram a Subsecretaria desenvolver estas diretrizes em um Plano Estadual de Energia Solar 
denominado: Plano Solar Paulista - São Paulo na Rota do Sol.  

 
Selo Energia Verde - Programa de Certificação da Bioeletricidade - objetiva incentivar e 
ampliar a participação de energias renováveis na matriz energética do Estado de São Paulo 
através da divulgação das externalidades positivas da geração de eletricidade a partir da cana-
de-açúcar por meio da emissão do Certificado de Bioeletricidade e do Selo Energia Verde ao 
primeiro atrelado.  
 
Certificado: afirma que a energia elétrica gerada a partir da biomassa da cana-de-açúcar por uma 
determinada unidade produtora, instalada no Estado de São Paulo, atende às melhores práticas 
agrícolas e industriais previstas nas diretrizes do Protocolo Agroambiental do Setor Sucroenergético, 
assinado em 2007, entre o Governo de São Paulo e o Setor.  
 

Selo: atesta que determinada unidade consumidora de energia elétrica utiliza parcela significativa dessa 
bioeletricidade certificada,  em sua atividade econômica (produção, prestação de serviços ou comércio), 
possibilita a divulgação e oferta dos produtos e serviços com o citado Selo, permitindo à sociedade a 
identificação da opção energética sustentável e de produtos gerados a partir da bioeletricidade, 
renovável, de baixo carbono e baixas emissões. 

 
Convênio CAF - Corporação Andina de Fomento - banco de desenvolvimento regional do qual 
o Brasil é acionista, visando identificar o potencial remanescente de pequenas centrais 
hidroelétricas para o desenvolvimento regional do estado.  Este trabalho,  será completado pelo 
Guia do Empreendedor, terá como principais etapas o mapeamento do potencial de geração 
hidroelétrica entre 500 e 1.000 kW utilizando tecnologia GeographicInformation System - GIS, 
elaborado pelo United StatesGeologicalSurvey – USGS empregando imagens de satélite com 
uma resolução inédita em trabalhos desenvolvidos na América Latina e o estudo de 
individualização dos aproveitamentos e suas principais características de avaliação técnico-
econômica a ser elaborado pela Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI.  
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Protocolo de Intenções com a Baviera - Cronologia 
 

 

Julho de 2004 - foi assinado o Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na Área de 
Energias Renováveis entre o Estado de São Paulo e o Estado Livre da Baviera.  
Dezembro de 2010 - incluído no Protocolo outras áreas energéticas de interesse: eficiência 
energética e apoio para a implantação e operação de Usinas de Recuperação de Energia - URE de 
resíduos sólidos urbanos nas Regiões Metropolitanas do Estado.   
Fase Atual: em  elaboração  o Plano de Trabalho e o Cronograma de Atividades que integrarão os 
instrumentos jurídicos cabíveis.  

Repotenciação das Usinas Companhia Energética de São Paulo – CESP 
 
Durante o processo de construção de diversas usinas da CESP, a empresa deixou locais 
prontos para possíveis ampliações visando um futuro adequado atendimento ao mercado. 
 
Análises de Processos de Implantação de PCHs no estado de São Paulo 
Foram examinadas as situações de algumas PCHs que possuem projeto básico aprovado pela 
ANEEL, no Estado de São Paulo com relação à sua viabilidade energética, mas que vêem 
enfrentando problemas de licenciamento.  O objetivo desta análise foi de determinar se haveria 
condições de auxiliar no andamento destes processos em razão da importância dos 
empreendimentos para o desenvolvimento do Estado nas bacias hidrográficas dos rios Turvo, 
Grande e Médio Paranapanema.  Conclusões: necessidade de amenizar os impactos negativos 
destes empreendimentos e a resistência da população cabendo compensações locais e a 
introdução de técnicas de cooperativismo.  
 
Carta de Intenções SVMA da cidade de São Paulo  
 
Assinatura de Carta de Intenções a ser celebrada entre o Estado de São Paulo, através da 
Secretaria de Energia, e a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente. Objetivo:  
 

 

- Troca de informações que subsidiem a introdução de ações voltadas para energias renováveis dentro 
das Políticas Municipal e Estadual de mudanças climáticas, incluindo os segmentos de transporte e 
indústria, dentre outros. 
 
 - Elaboração do inventário de emissões de gás de efeito estufa e remoção antrópica (mitigação dos 
impactos ambientais negativos a partir de ações da sociedade).  

Incentivos à Biomassa Energética  
 
Foram realizados incrementos das políticas públicas visando o estímulo aos investimentos do 
setor sucroalcooleiro na compra de equipamentos voltados a sua modernização tecnológica e a 
exportação de energia elétrica para o sistema interligado nacional.  O diferimento do ICMS 
representou uma economia da ordem de 7% do total a ser investido na compra de maquinários 
e medidas estão sendo tomadas para a viabilização de redes coletoras para a energia elétrica 
excedente.  
 
Subsecretaria de Mineração 
 
O PPA 2012-2015 do Governo do Estado incorporou as primeiras ações da Subsecretaria no 
sentido de buscar o avanço da mineração de forma social e ambientalmente sustentável, e de 
forma harmônica com as demais práticas de usos e ocupação do solo.  
 
Objetivo: garantir o suprimento em insumos minerais para os mais diversificados setores do 
maior parque industrial da América Latina, especialmente os da construção civil, agricultura e 
transformação industrial e que se constituem nas preocupações manifestadas pela comunidade 
organizada, como a dos produtores (via Comin – Comitê da Cadeia Produtiva da Indústria 
Mineral da Fiesp – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e a política (viaFpam – 
Frente Parlamentar de Apoio à Mineração no âmbito da Alesp – Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo) e com as quais, neste período, a Subsecretaria de Mineração manteve 
contatos estreitos e participado sistematicamente de suas reuniões. 
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 Primeiro projeto na área de mineração  
   

Manutenção do fornecimento de argila para a indústria da cerâmica vermelha instalada na região do 
médio-baixo Tietê. O setor tem importância econômica e social para os municípios das Regiões 
Administrativas de Araçatuba, Bauru e São José do Rio Preto, estando alinhado com a política de 
constante otimização de transporte de insumos e produtos acabados pela hidrovia Tietê-Paraná. 

 
Participação institucional em eventos relevantes à área de ação da Subsecretaria de 
Mineração, entre os quais destacaram-se: 
 

- Audiência Pública sobre a regulamentação da Lei Orgânica do Município de São José dos 
Campos/SP (12/09/2011), com apresentação dos fundamentos do Ordenamento Territorial Geomineiro; 
 

- Gestão do Sistema Aquífero Guarani: um exemplo de Cooperação – Conferência Internacional, em 
São Paulo/SP (21 a 23 de set/2011), organizada pela Universidade de São Paulo (Cepas – Centro de 
Pesquisas de Águas Subterrâneas),University of Surrey e Secretaria de Estado do Meio Ambiente; 
 

- Business News Americas (Jornal eletrônico editado para América Latina cobrindo setores diversos 
industriais, entre os quais, mineração, petróleo e gás) – cobertura da solenidade de assinatura do 
Decreto de criação da Subsecretaria e entrevista sobre alguns aspectos do setor mineral em SP; 
 

- Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, na 24ª edição foi em 
Salvador/BA (16 a 19 de out/2011); 
 

- SMART – Sustainable Mining Africa Round Table, na 2ª edição tendo como tema “Mineração e 
Responsabilidade Social Corporativa”, em São Paulo/SP (19/10/11), reunindo entes representativos de 
governos, universidades, empresas e apoiadores institucionais, sob a promoção do The Planet Earth 
Institute (PEI). Parceria: Comissão das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (UM-CSD). 
 

- III Seminário Internacional sobre Agregados para a Construção Civil, em Atibaia/SP (08 a 10 de 
nov/11), promovido pela Anepac – Associação Nacional das Entidades Produtoras de Agregados para 
Construção Civil; 
 

- 2º Fórum Regional da AWS-LAC (Aliança para a Gestão Responsável dos Recursos Hídricos na 
América Latina e Caribe), em São Paulo/SP (10 e 11 de nov/2011), com participação no workshop 
“Construção de Padrões Internacionais para o Uso Racional da Água”. 

 
 

II – Entidades Vinculadas 
 
1- Companhia Energética de São Paulo - CESP 
 
A CESP, quarta geradora do país em potência instalada e a maior em São Paulo, produtora de 
energia limpa de fonte exclusivamente hidráulica, em 2011 produziu  aproximadamente 60% da 
energia hidrelétrica gerada no estado e cerca de 8% de toda energia elétrica produzida no 
Sistema Interligado Nacional - SIN. 
 
Geração de Energia   - A produção nas suas seis usinas teve o seguinte comportamento: 

 

Energia Produzida (MW médios) Usina  
(UHE) 

Potência  Instalada 
(MW) 

Energia  Assegurada 
(MW médios) 2010 2011  11/10  

Ilha Solteira 3.444,0 1.949 ¹  1.957 1.976   0,9% 
Três Irmãos    807,5  -                           386    426 10,4% 
Jupiá 1.551,2                     886 1.082 1.038  -4,1% 
Porto Primavera 1.540,0                 1.017 1.161 1.188    2,2% 
Paraibuna       85,0 50       75       53 -30,3% 
Jaguari       27,6 14      13          6 -53,8% 
Total 7.455,3 3.916 ² 4.674 4.687 0,3%  

(1) A energia assegurada de Ilha Solteira inclui a de Três Irmãos.  
(2)   Valor médio da energia na barra das usinas, disponível o ano inteiro, que a CESP está autorizada a comercializar 
 
 

Gestão da Produção de Energia Elétrica -  A produção é programada e executada pela 
CESP, segundo o estabelecido nos Procedimentos de Rede e sob a coordenação do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico - ONS, garantindo a preservação das usinas e reservatórios, a 
geração de energia planejada e o cumprimento das obrigações sócio-ambientais. 
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 Operação Controle de Cheias  
Foram mantidos os  seguintes serviços:  
 
-Comitê de Gestão de Cheias – CGC. Objetivo:  coordenar as atividades e organizar a divulgação de 
informações para as comunidades que vivem nos Municípios das áreas de influência dos reservatórios 
da empresa. As decisões técnicas são tratadas no Comitê de Operação em Situação de Emergência – 
COEm, organismo de visão sistêmica que acompanha a situação operacional das usinas e define as 
prioridades das ações a serem tomadas pela CESP. 

 

- Palestras e esclarecimentos à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de São Paulo - 
CEDEC e às Coordenadorias Regionais — REDEC, referente à operação de controle de cheias em 
reservatórios hidrelétricos. 

 

- Plano de Comunicação: a) Boletim Informativo de Vazões - BIV - divulga às comunidades as 
informações de vazões e níveis praticados, programados e previstos para os reservatórios. É enviado 
aos órgãos ligados à Defesa Civil, Agência Nacional de Águas – ANA, Corpo de Bombeiros, Prefeituras 
Municipais e Delegacias Fluviais; b) Site da Cesp : o ícone – “Operação de reservatórios - Telecheia”, 
disponibiliza informações, em tempo real e histórico, dos seus empreendimentos; c) A Discagem Direta 
Gratuita – DDG – Telecheia  para o número (0800 – 647-9001)  fornece informações de níveis e vazões 
das usinas da CESP, ao longo do ano e ininterruptamente. 
 

- Ciclo 2010/2011 -  operação do sistema de reservatórios da bacia do rio Paraná amorteceram as 
cheias e não causaram inundações nas áreas de influência dos reservatórios da CESP, apesar das 
elevadas precipitações ocorridas nas bacias dos rios Tietê e Paraná. A operação dos reservatórios 
localizados na bacia do Paraíba do Sul, permitiu que o controle de cheias transcorresse dentro da 
normalidade.   

 
Comercialização de energia - faturamento comercial em 2011 foi R$ 3.343 milhões.  

 
Índices Operacionais - Os índices obtidos pela CESP são melhores que os valores de 
referência estabelecidos pela ANEEL, (índice de disponibilidade e parâmetros de referência), 
representando desafios permanentes para os processos empresariais. 
  

Empreeendimento Indice de disponibilidade de referência Disponibilidade verificada 
UHE Jaguari  0,90966067 0,91395 
UHE Paraibuna  0,93015338 0,94155 
UHE Jupiá  0,89580945 0,92390 
UHE Porto Primavera  0,89580945 0,95285 
Complexo ILS / TRI  0,89580945 0,92063 

 
Engenharia de Manutenção - Realizados programas de revitalização, modernização e 
automação e monitoramento dos equipamentos e instalações: 
 

Indicador Descrição 

Aquisição 

- 3 transformadores de elevadores e conjuntos de para-raios para implementação 
da alteração da classe de tensão da SE Paraibuna (de 88 para 138 kV), atendeu 
necessidades de realização de reforços sistêmicos, apontadas pelo ONS, na 
região do litoral norte paulista. 

Reformas 
Concluídas 

- UHE Ilha Solteira - unidade geradora n° 5  
- UHE Jaguari  -  Reforma geral da unidade geradora n° 1 (áreas civil, elétrica e 
mecânica). Os equipamentos foram revitalizados e a unidade geradora 
automatizada e telecomandada.  

Reformas Iniciadas 
- UHE Jaguari  - Reforma geral da unidade geradora n° 2.  Previsão de 
conclusão:  2012. 

Desenvolvimento de 
programas 

- Aquisição automática de leituras dos instrumentos de auscultação das Usinas 
da CESP, sendo iniciado pela UHE Engenheiro Sergio Motta (Porto Primavera) 
(2010/2012) e  UHE Jaguarí (2010/2012). 

 

Faturamento Comercial CESP R$ milhões 

ACL - Contratos no Ambiente de Contratação Livre 1.090 
ACR - Contratos no Ambiente de Contratação Regulado 2.118 
CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica    131 
CTEEP/PPTE - contrato     4,0 
Total 3.343  
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Substituição de 
disjuntores e 
transformadores 

- UHE Ilha Solteira: 8 disjuntores e 24 Transformadores de Corrente da 
subestação elevadora de 440kV. O ressarcimento dos investimentos realizados 
pela CESP, via Encargos de Serviços do Sistema - ESS, pela Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica – CCEE iniciou em 2011. 

Plano de automação 
das Usinas 

- Desenvolvimento dos estudos previstos no plano de automação de usinas para 
execução nas UHEs Três Irmãos, Ilha Solteira e Jupiá (2010-2018).  
- Iniciou o ressarcimento  via Encargos de Serviços do Sistema – ESS dos 
investimentos realizados na melhoria do controle de tensão em 4 unidades 
geradoras da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, para operação como 
compensador síncrono. 

 
Meio Ambiente - Em 2011, a CESP investiu R$ 22 milhões na implantação de diversos 
programas de meio ambiente, com destaque para: 
 

Manutenção dos parques estaduais:  produção de 2,4 milhões de  mudas de espécies nativas nos 
viveiros de Primavera, Jupiá e Paraibuna;  
 

Reflorestamento:  600 ha, referente aos compromissos de licenciamento das UHEs Eng. Sérgio Motta e 
Três Irmãos.  
 

Programa de Manejo Pesqueiro -  monitora a qualidade de água e produtividade do ambiente aquático, 
que orienta a produção de alevinos para repovoamento dos reservatórios com espécies nativas. 
Produção de alevinos:  - Estação de Jupiá: 3.100.000. - Estação de Paraibuna: 450.000.  
 

Emancipação dos reassentamentos rurais - Fazendas: Santa Ana em Anaurilândia,  Aruanda em 
Bataguassu e  Pedra Bonita em Brasilândia-MS. 
 
Reestruturação financeira  - CESP obteve  da Standard&Poor‘s, a revisão de ‘estável’ para 
‘positiva’ a perspectiva para os ratings,  afirmação do rating corporativo em escala global (‘BB-‘) 
e o rating em escala nacional ('brA-'). Segundo relatório da S&P, a alteração da perspectiva 
reflete melhora nos últimos 12 meses posição financeira, como resultado de uma forte geração 
de caixa que foi usada principalmente na redução de dívida. 
 
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Em 2011, foram finalizados 6 projetos e 
iniciados 14  novos projetos. Total de desembolso: R$ 6,4 milhões. 
 
Estudos para Incremento da Oferta de Energia: Visando uma maior participação da 
Companhia no aumento da oferta de energia ao Sistema Interligado Nacional - SIN, foram 
desenvolvidos estudos  tanto na área da hidroeletricidade quanto em fontes alternativas de 
energia. 
 
 Os principais estudos realizados foram: 
 
- Participação na elaboração do Plano Estadual de Energia do Estado de São Paulo, trabalho 
coordenado pela SEE e apoio do Conselho Estadual de Política Energética – CEPE.  Objetivo: reunir 
informações sobre as condições atuais de suprimento do estado e delinear as estratégias de 
atendimento futuras. A participação da CESP está direcionada ao Grupo de Trabalho “GT-2 – 
Eletricidade com fontes convencionais”, no qual estão sendo desenvolvidos trabalhos de análises elétrica 
e energética, considerando o Estado de São Paulo como um subsistema particularizado e integrado aos 
demais que constituem o SIN. 
 

- Análise dos empreendimentos apresentados no Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2020, 
elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE do Ministério de Minas e Energia - MME, o qual 
integra a expansão da demanda de energia e da oferta de diversas fontes energéticas, para o período 
2011-2020.  
 

- Empreendimentos indicados no PDE 2020 foram realizados estudos de Diagnóstico de Viabilidade 
Técnica e Econômica para os aproveitamentos hidroelétricos remanescentes do Complexo do Rio Tele 
Pires: UHEs Sinop (400 MW), São Manoel (700 MW) e Foz do Apiacás (230 MW); Complexo do Rio 
Parnaíba, UHEs Castelhano (64 MW), Cachoeira (63 MW) e Estreito (56 MW) e Rio Canoas, UHE São 
Roque (135 MW).  
 

- PCH São José, localizada no Rio Pardo, Município de São José do Rio Pardo: celebrado Acordo de 
Cooperação Técnica - ACT com a Empresa Tubaca Energia e estabelecido um Plano de Trabalho para 
reavaliação conjunta e sem ônus para as partes dos estudos técnicos, econômicos e ambientais do 
Empreendimento. 
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Gestão Patrimonial  
 
Situação dos Imóveis Descrição Valor 
Alienação em andamento parte da Gleba 5 de Ilha Solteira  para a UNESP R$ 7,0 milhões 

Compromisso de Alienação 
3 imóveis para a Prefeitura de Ilha Solteira (valor será 
compensado com tributos e taxas remanescentes da 
CESP no Município). 

R$ 4,0 milhões 

 
Carteira Imobiliária - negociação para transferência da CESP para a Prefeitura de Rosana. 
Situação Atual: em conclusão. Total da Carteira:  1.356 contratos. Valor:  R$ 8.762.591,80. 
Serão compensados com tributos e taxas para os remanescentes da CESP no Município.  
 
Prêmios e Indicações – foi reconhecida com vários prêmios e indicações, destacando-se:  
 
 - Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa - Incluída pela 6ª  vez na carteira do ISE. 
 

 - Índice de Carbono Eficiente da BM&F/Bovespa - BNDES – inclusão a partir da carteira inicial. 
 

 - Selo Paulista da Diversidade 2011 (Categoria Pleno), conquistado pela 2ª vez pelas políticas e práticas 
de inclusão social e igualdade de oportunidades. 
 

- Melhor Governança Corporativa, concedido pela revista britânica World Finance, o prêmio reconhece 
internacionalmente o empenho da Empresa em buscar boas práticas de governança corporativa. 
 

- ET Scope 3 Disclosure Leader Award, concedido no âmbito do CDP – Carbon Disclosure Project pela 
Enviromental Investment  Organisation – EIO que exalta as iniciativas das empresas na redução de 
emissões de gases de efeito estufa. Única empresa do setor elétrico brasileiro a alcançar tal resultado.  
 
 
2- Empresa Metropolitana de Águas e Energia - EMAE 
     
A EMAE tem características que a tornam peculiar em relação às empresas do setor elétrico 
brasileiro, pois a maior parte de seus ativos está localizada em áreas urbanas densamente 
povoadas e são utilizadas, de forma expressiva, para outros fins como o abastecimento 
público, o saneamento, o controle de cheias e o lazer.  
 
Em 2011, a Empresa se manteve no caminho da consolidação de seu equilíbrio econômico-
financeiro, iniciado a partir do arrendamento de sua usina termelétrica em 2008, atuando mais 
incisivamente na redução de custos, visando adequá-los às suas receitas.  
   
Os principais destaques do ano foram:  
 
 

- Intensificação dos serviços de desassoreamento do Canal do Rio Pinheiros;  
 

- Continuidade das providências visando dar início às obras da PCH Pirapora no início de 2012, que 
acrescentará, até 2014, 25 MW ao parque gerador da EMAE.  

 
 Geração de Energia Elétrica 

 
 

Energia Produzida  
(MW médios)   

Usina  
 

Potência Instalada 
(MW) 

Garantia Física 
(MW médios) 

2010 2011  2011/2010 
UHE Henry Borden 889,0 127,7 222,6 148,2 -33 % 
Porto Góes 24,8 18,9 9,6 13,2 +37 % 
Rasgão 22,0 11,8 14,8 13,5 -9 % 
Total 935,8 158,4 247,0 174,9 -5 %  
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 Comercialização de Energia   

 

 

(MW médios)  
Modalidades de venda 

2010 2011 
ACR - Ambiente de Contratação Regulado (37 Distribuidoras) ni 128,20 

Vendas de Longo Prazo 
(contratos superiores a 1 ano) 

ni 18,8 

 Vendas de Curto Prazo ni 7,18 
ACL - Ambiente de Contratação Livre 

Total ni 25,98 
Total                                                                        ACR + ACL 149,24 154,18  

Arrendamento de ativos da UTE Piratininga – Situação Atual: em andamento normal os 
pagamentos feitos à EMAE pela Baixada Santista Energia - BSE, subsidiária integral da 
Petrobras, referentes aos contratos de arrendamento e de operação e manutenção da Usina 
Termelétrica Piratininga.  
    
Controle de Cheias: visando o aumento da confiabilidade e da eficiência operacionais do 
sistema de reversão  instalado no Canal Pinheiros, a empresa vem atuando em duas frentes: 
 

-Desassoreamento: Foi movimentando cerca de 920 mil m³ de material de assoreamento, dos quais 445 
mil m³ relativos ao desassoreamento do Canal e 475 mil m³  relativos ao desaterro de botaforas. Para 
2012, a previsão é de se retirar aproximadamente 1,3 milhão de m³ de assoreamento do rio Pinheiros. 
 

-Reforma Geral das Unidades de Bombeamento das Elevatórias: Usina Elevatória de Traição: As 4 
unidades 70 m³/s da Usina  (total de 280 m³/s) passaram por reformas gerais, aumentando a 
confiabilidade e vida útil. UE de Pedreira (com 8 unidades e capacidade total de bombeamento de 395 
m³/s), 5 unidades passaram por reformas gerais, devendo as reformas das outras 3 unidades ocorrer nos 
próximos 2 anos. Todas as unidades de bombeamento estarão disponíveis para operação durante o 
período chuvoso 2011/2012.  
 
Serviços associados ao sistema hidroenergético – Destaque para:  
 

 

Balsas – operam em 3 pontos de travessias no Reservatório Billings.  Serviço ininterrupto e gratuito 
transporta, anualmente, cerca de 1,4 milhão de veículos e 3,2 milhões de pedestres. 

Retirada anual de lixo: Canal Pinheiros - Usinas de Pedreira e Traição, aproximadamente 4.000 m³ de 
lixo, equivale a cerca de 1.600 toneladas; Rio Tietê: Usinas de Rasgão e Porto Goes,  cerca de  6.100 
m³ de lixo (2.400 toneladas).  
 

Retirada de vegetação aquática do Canal Pinheiros - média de 8.000 m³ por ano;  
 

Combate à proliferação de pernilongos - ação conjunta com a Prefeitura do município de São Paulo. 
Couberam a EMAE, as retiradas de vegetação aquática e lixo do Canal, e  roçarem 50 km de margens 
do Canal (área de cerca de 500.000 m²/mês). 
 
Meio Ambiente - Os principais destaques de 2011 foram:  
 

 - Programas institucionais: Semana da Água; Semana do Meio Ambiente; Coleta Seletiva na sede da 
Empresa e na U.E de Traição; Lançamento da campanha de coleta de óleo comestível usado em todas 
as instalações da EMAE e na escola da Usina de Henry Borden; Implantação em todas as suas 
atividades da utilização do papel sulfite produzido por bagaço da cana de açúcar.  
 

- Viveiro de mudas: Produção: cerca de 1.500 espécies nativas (50% a mais do que o ano anterior). 
Distribuição: comunidade do entorno das instalações da Empresa para plantio orientado na orla do 
Reservatório Billings. 
 

-Projeto Sala Verde: CEU Alvarenga e CEU Três Lagos - realização de trabalhos de conhecimento do 
complexo hidrelétrico da RMSP, para professores, alunos adultos e demais parceiros do projeto;  
 

-Gerenciamento de Resíduos: a EMAE destinou para descontaminação e reaproveitamento, 3 mil 
lâmpadas contendo vapor de mercúrio, retiradas de suas instalações. 
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Usina de Recuperação Energética (URE) Os estudos que a EMAE vem desenvolvendo visam 
apresentar uma solução energética e de saneamento para a destinação de resíduos sólidos 
urbanos. Os principais estudos desenvolvidos pela EMAE, durante o ano de 2011, foram:  
 
 Metodologia para amostragem, realização da coleta das amostras, levantamento da gravimetria e 
características físico-químicas dos resíduos sólidos urbanos da RM da Baixada Santista e Litoral Norte;  

 
Viabilidade Técnico-Econômica para implantação de Usina de Recuperação de Energia de Resíduos 
Sólidos Urbanos, na Região Metropolitana da Baixada Santista e Litoral Norte.  

    
Energia Eólica A Empresa vem desenvolvendo estudos de viabilidade técnica-econômica 
visando a implantação de sitio eólico no Alto da Serra do Mar, em terreno de propriedade da 
EMAE. Durante o ano de 2011 foram concluídas as medições dos ventos e certificada a base 
de dados que servirá para que se possa dar continuidade aos estudos de viabilidade.  

 
Prestação de Serviços para Terceiros: Consiste em importante fonte de receita para a 
EMAE, destacando-se em 2011, os seguintes contratos:  
 
- Operação e manutenção : a) complexo termelétrico composto pelas usinas Piratininga e Fernando 
Gasparian, da Baixada Santista Energia, subsidiária da Petrobras;  b) estação de bombeamento Eduardo 
Yassuda (córrego Água Espraiada), da Prefeitura do Município de São Paulo. 
 

- Manutenção - barragens da Penha e Móvel, do DAEE. 

 
Pesquisa e Desenvolvimento: Em 2011, tiveram andamento os seguintes projetos:  
 

- Viabilidade do uso e destinação dos sedimentos do rio Pinheiros (encerrado em novembro);   

- Uso da técnica STI – Sterile Insect Tecnique, para o controle de pernilongos no Canal Pinheiros; 

- Aproveitamento energético de resíduos de poda de árvores na forma de briquetes e pellets; 

- Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) comparativa entre tecnologias de aproveitamento energético de 
resíduos sólidos.  
 
 
 3 - Agência Reguladora de Saneamento e Energia – ARSESP 
 
 
A ARSESP é uma autarquia de regime especial, com autonomia decisória, administrativa, 
orçamentária e financeira. É administrada por uma Diretoria Colegiada formada por cinco 
membros. 
 

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.  

Objetivo - Assegurar o cumprimento e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, 
e estimular o aperfeiçoamento constante e a universalização dos serviços prestados - aliando 
qualidade, eficiência e modicidade tarifária.  

 
3.1. Saneamento Básico 
 

 Abastecimento de água e esgotamento sanitário –  
 

Operadoras Qtde de Municípios  

Sabesp 223 

Foz de Santa Gertrudes, Saneaqua (Mairinque).      2 
Total 225 

 
A atuação da Arsesp abrange municípios das regiões metropolitanas de São Paulo, Baixada 
Santista e Campinas, operados pela Sabesp. 
 



 579

 Regulação 
 

 
 Fiscalização -  
 

Fiscalizações Quantidade 

Técnicas operacionais 665 

Comerciais   34 

Total 699 

Resultado das fiscalizações: Emissão de 204 Termos de Notificação de Saneamento (TNS’s) e 2 
Autos de Infração (Ais). 

 
 Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU - expandido em 2011, com ações voltadas à 
interação e comunicação com os usuários. A página no Twitter contabilizou 104 mil 
atendimentos aos usuários, sendo que 7,8 mil foram reclamações.  

 

 Pesquisa de satisfação com usuários de água e esgoto. Abrangência: 244 municípios 
(199 conveniados e 44 da região metropolitana e a cidade de São Paulo), atendidos pelas três 
concessionárias paulistas (Sabesp, Saneaqua e Foz de Santa Gertrudes).  

 

Com mais de 45 mil entrevistados, a pesquisa terá a divulgação total dos resultados em 2012. 
Público Alvo: usuários do segmento residencial. Este segmento é o mais representativo em 
relação ao número de clientes, quando comparado com os setores comercial e industrial - no 
caso da Sabesp o segmento residencial responde por cerca de 90% dos clientes. 

 
3.2 Energia Elétrica 
 
Em 2011, atuando por delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, deu 
continuidade à fiscalização dos serviços de distribuição de energia elétrica realizado pelas 14 
concessionárias de distribuição do Estado de São Paulo e dos serviços prestados por 
Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e Pequenas Centrais Termoelétricas (PCTs). 
 
         Ações de fiscalização em 2011  
 

Fiscalizações do Setor Quantidade 

 Comerciais  04 

 Técnicas  07 

 Monitoramento 30 

 Universalização 09 

 Fiscalização dos ativos das concessionárias 09 

Total 59 

Fiscalizações de PCTs/PCHs 95 
 
 Autos de Infração (AIs) 

Autos Emitidos: 41. Resultado: 35 geraram multas e 6 foram advertências.  Montante das multas: 
cerca de R$ 47 mil. 

 
           Demandas atendidas 
 

Indicador Quantidade 

Solicitações da Aneel     31 

Solicitações de câmaras, prefeituras e procuradoria     20 

Processos administrativos oriundos de reclamações de ouvidoria   130 

Mediações de acidentes e interrupções de energia     07 

Análises de acidentes e interrupções de energia   232 

Total   420 

A partir de março de 2011 entraram em vigor onze deliberações, incluindo as de reajuste tarifário 
para as três operadoras: Sabesp, Foz e Saneaqua.    
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          SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário na área de Energia 
  

Indicador Quantidade 

Atendimentos  
Reclamações 

260.106 
  21.794 

Principais tipos de Reclamação % 
Ressarcimento de Danos Elétricos  12% 
Variação de Consumo/Consumo Elevado/Erro Leitura 11% 
Ligação  10% 
Qualidade do Atendimento da Concessionária    8% 
Falta de Energia    7% 

 
3.3 Gás Canalizado 

 
Fiscalização - Em 2011 foram fiscalizados os serviços de distribuição de gás canalizado, 
projetos de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), expansões e metas das concessionárias e 
pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços de distribuição.  

 
 As Concessionárias de Distribuição de Gás Canalizado sofreram 64 fiscalizações de campo, 
dividas conforme tabela a seguir: 
 

Concessionárias Número de Fiscalizações 
Comgás 31 
Gás Natural Sps 21 
Gás Brasiliano 12 
Total 64 

 
Desempenho 

Concessionárias Redes de distribuição Consumidores 
Comgás 7 mil Km 1.050 mil 
Gas Natural SP Sul S.A.-GNSPS 1.340 Km 35 mil 
Gás Brasiliano Distribuidora S.A. - GBD 750  Km 7,3 mil 

 
Regulação - A cada regulamento publicado são realizadas consultas públicas e/ou, conforme o 
impacto da disciplina, audiências públicas. Objetivo: dar oportunidade à sociedade para 
manifestar sua opinião e obter dados e informações que possibilitem maior grau de 
confiabilidade, clareza e segurança no processo decisório da ARSESP. Foram editadas, em 
2011, três deliberações no setor de Gás Canalizado. 
 
Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU:  

 
Principais assuntos Qtde 
atendimentos ao usuário 4.417 
reclamações 515 
 Total  4.932 

 

Principais tipos de Reclamação  
Variação de Consumo/Consumo Elevado/Erro Leitura 21% 
Religação 14% 
Ligação 13% 
Cobrança indevida  11% 
Apresentação e Entrega da Fatura 6% 
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Procuradoria Geral do Estado – PGE 
 
 

 
 

Demonstrativo de Despesas 
                                                                                                                                                                  R$ mil  

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 2.142.705,5 1.162.316,2 -45,8%

Pessoal 478.584,3 526.337,5 10,0%

   funcionários ativos 297.695,7 322.361,7 8,3%
   inativos e pensionistas 0,6 0,2 -71,0%
   obrigação patronal/insuf f inanceira 180.887,9 203.975,7 12,8%

Custeio 91.837,0 78.416,2 -14,6%

Investimentos 1.717,9 1.562,5 -9,0%

Sentenças Judiciais 1.570.566,3 556.000,0 -64,6%

Total da Despesa 2.142.705,5 1.162.316,2 -45,8%

 
 

Número de Funcionários 

 
 

I – Atividades 
 
Principais Destaques das Atividades e Dados Quantitativos 
 

Em 2011 passou integrar a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo: 
 

a) Coordenadoria de Empresas e Fundações; 
b) Consultoria Jurídica do DETRAN;  
c) Consultoria Jurídica do Hospital das Clínicas de Botucatu; e 
d) Consultoria Jurídica da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA 

 
Participação da PGE na Administração Pública Estadual 
 

a) Aprovação da indicação dos advogados responsáveis pela Chefia máxima dos serviços jurídicos das 
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações integrantes da Administração indireta 
do Estado; 

 

b) Grupos Técnicos 
 

   Objetivos  
1 - proceder à compilação da legislação de trânsito; 
2 - promover estudos visando: a) revisão, atualização e proposição de normas e diretrizes na área 
de serviços terceirizados; b) o desenvolvimento e implantação de sistema eletrônico integrado de 
registro de sanções administrativas. Atua junto ao Comitê de Qualidade da Gestão Pública. 
3 - elaborar e propor diretrizes, normas e procedimentos relativos à classe de Agente de Escolta e 
Vigilância Penitenciária, instituída pela Lei Complementar nº 898, de 13/07/2001. 
  

2010 2011 11/10

Procuradoria 1.661                          1.695                          2,0%

   Ativos 1.661                          1.695                          2,0%

Total da Pasta 1.661 1.695 2,0%
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c) Grupos de Trabalho 
 

   Objetivos 
1- discutir e compartilhar as estratégias de defesa do Estado de São Paulo nas ações civis públicas, 
ações coletivas, e nas que versem sobre fornecimento de medicamentos e outros insumos e outros 
assuntos sobre saúde pública; 
2- definir atribuições e instrumentos jurídicos destinados à implantação do trecho norte do Rodoanel 
Mário Covas; 
3-desenvolver estudos e apresentar propostas para: a) aperfeiçoamento da sistemática e a 
reformulação da legislação relativa à incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos 
a título de Adicional de Local de Exercício – ALE, aos servidores públicos civis e militares; 
b) o equacionamento do desconto da contribuição sindical dos servidores públicos regidos pela CLT 
e o respectivo recolhimento. 

 
d)Comissão instituída pelo Decreto nº 57.363, de 23 de setembro de 2011, com a redação alterada pelo 
Decreto nº 57.398, de 5 de outubro de 2011.  
 

Objetivo: apresentar propostas de reestruturação orgânica, administrativa e funcional da JUCESP  
- Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

 

e)Assessoramento ao Comitê Gestor dos Serviços de Água e Esgoto da Capital Paulista. 
 

 

Análise de Dados Setoriais: 
 
1. Área do Contencioso Geral: 
 

Principais destaques: 
 

 
Principal meta: redução da litigiosidade. 

- Edição de 9 e reedição 2 orientações normativas, autorizando a dispensa de interposição de 
recursos versando sobre diversos temas em que o Poder Judiciário já consolidou entendimento 
desfavorável às teses fazendárias; 
 
- Encaminhamento às esferas governamentais competentes de expedientes (acompanhados dos 
respectivos estudos de impacto financeiro e orçamentário) propondo a alteração do posicionamento 
da Administração em questões que tem gerado altos índices de litigiosidade;  
 
- Edição de Resolução PGE autorizando a não propositura de ações judiciais.  Objetivo: restituição de 
quantias indevidamente depositadas, por desconhecimento do órgão pagador, em contas bancárias 
de servidores inativos ou pensionistas falecidos cujos valores sejam iguais ou inferiores a 300 
UFESP’s -Unidades Fiscais do Estado. A medida evitou o ajuizamento de mais de 4.000 ações 
perante o Poder Judiciário Paulista cujos custos para o Estado seriam superiores aos valores que, 
eventualmente, viriam a ser restituídos aos cofres públicos e com chances remotas de recuperação 
de ativos; 
 
- Efetiva instalação do setor pré-processual perante o Juizado Especial da Fazenda Pública: avanço 
nas tratativas com o Tribunal de Justiça e Secretaria da Saúde para com a intenção de evitar novos 
processos judiciais em que se  pleiteia o  fornecimento de  medicamentos  que  podem  ser  obtidos 
administrativamente,  independentemente da via judicial.  A proposta  inicial  contemplava apenas a 
Capital, agora inclui a implantação do setor na Comarca de São José do Rio Preto. Objetivo: reduzir o 
expressivo número de demandas judiciais existentes na região. Estão sendo ultimadas as 
providências para a efetiva instalação dos citados setores; 

 
Visando abreviar o fim do litígio, evitá-lo e prevenir a multiplicação de demandas em torno de um mesmo 
tema cujo objeto foi pacificado pelos Tribunais em desfavor das teses fazendárias, dentre outras, foram 
tomadas as seguintes providências: 
 

- Autorização da extensão dos benefícios da sexta-parte e da licença-prêmio aos servidores 
admitidos com assento na Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974, que institui o regime dos 
servidores admitidos em caráter temporário. Edição pelo Governador, em razão de proposta da PGE, 
de dois despachos normativos. Objetivo: imediata eliminação de milhares de processos judiciais que 
tratam do tema;  
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- Medidas adotadas para o alcance uma defesa ainda mais eficiente do Estado  
 
- Reestruturação da coordenadoria trabalhista da PGE junto ao Tribunal Regional do Trabalho -15ª. 
Região, propiciando um trabalho articulado de todas as unidades regionais da PGE no interior do 
Estado, uniformizando teses jurídicas e formas de atuação; 
 
- Incorporação dos setores de contencioso da PGE no Departamento de Estradas de Rodagem - 
DER e Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP às unidades especializadas 
existentes na Instituição. Objetivo: otimização dos recursos humanos e enfrentamento dos litígios das 
autarquias por procuradores com conhecimentos específicos; 
 
- Contencioso Geral da PGE priorizou dotar os Procuradores de três elementos importantíssimos: 
informação, orientação e informatização.  Trabalhou no sentido de aproximar a área técnica das 
diversas secretarias de Estado e das autarquias para que a informação técnica chegue ao 
conhecimento do profissional com maior celeridade. A título de exemplo: - acesso ao sistema de 
Despesa de Pagamento de Pessoal - DDPE da Secretaria da Fazenda, da Associação dos 
Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP e da Receita Federal disponibilizados a todas as 
unidades do contencioso geral; - criação de grupo de trabalho permanente entre PGE e Secretaria da 
Saúde para definição de estratégias de defesa nas ações que versam sobre saúde pública; e, a 
interação permanente com a área da Consultoria Geral. 
 
Foram editados 28 comunicados de orientação para a atuação dos Procuradores do Estado sobre os 
mais variados temas, dirimindo eventuais dúvidas quanto à forma ou conteúdo da linha de defesa do 
Estado.  
 
- Informatização: PGE.net. - o sistema de acompanhamento eletrônico de processos, implantado no 
Gabinete da Subprocuradoria Geral, proporcionou a completa interligação de todas as unidades da 
área, possibilitando que os pedidos de dispensa de recursos e outras representações sejam 
apreciados com maior celeridade (muitas até no mesmo dia em que recebidas). A providência 
eliminou a burocracia e o trâmite desnecessário de expedientes e papéis. A medida liberou vários 
servidores para o desempenho de outras atividades. O sistema PGE.net  foi instalado na 
Procuradoria do Estado de São Paulo em Brasília - PESPB melhorando o acompanhamento dos 
processos em trâmite perante os Tribunais Superiores. 

 
 - Vitórias judiciais obtidas pela PGE:  viabilizaram a concretização de políticas públicas traçadas pelo 
Estado de São Paulo; outras importaram significativa economia de recursos financeiros para o erário 
estadual, ou,  evitaram graves danos à Administração Pública. 

 

 
Área da Segurança Pública destacaram-se: 
 

Decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça: 
 
Suspensão  
- Interdição judicial das Cadeias de Capão Bonito, Paulo de Faria, São Caetano do Sul, Meridiano, 
Poá, Cananéia e Caçapava;  
- Decisões judiciais (duas): que determinavam o aumento de efetivo policial nas cidades de Serra 
Negra, Viradouro e Terra Roxa 
- Decisão que alterava o projeto de reforma da Cadeia de Santo Antônio da Posse; 

 
- Ampliação do prazo para desocupação da Cadeia de General Salgado, até que fosse concluído o 
presídio feminino de Tupi Paulista; 
- Reforma integral da sentença que determinou o aumento de efetivo policial no Município de Roseira; 
- Cumprimento da reintegração de posse do imóvel destinado ao corpo de bombeiros de Franco da 
Rocha. 

 

Área da Geração de Energia Elétrica 
 

- Concessão de liminares: A propositura de ações contra duas empresas concessionárias de energia 
elétrica (AES Eletropaulo Tietê e Duke Energy), a fim de fazê-las cumprir obrigação assumida por 
ocasião da privatização da Companhia Energética de São Paulo - CESP (1999) e aumentarem a 
capacidade de geração de energia em 15%. Em ambas as ações foram concedidas liminares para que 
as concessionárias de energia apresentem plano de expansão da capacidade de geração de energia, 
sob pena de incidência de multa diária; 
 

 



585 
 

- Tutela antecipada: Em outra ação (Ação Civil Pública) o Estado obteve tutela antecipada para obrigar 
a Eletropaulo a uma melhor prestação de serviço aos seus usuários, procedendo ao restabelecimento 
do fornecimento de energia elétrica em, no máximo, 4 horas, nos casos de apagões. 

 
Área da Política Penitenciária 
 

 

- Decisões judiciais 
 - Viabilização da construção de novas unidades prisionais em Capela do Alto, Porto Feliz, São 
Vicente, Bernardino de Campos, Bom Jesus dos Perdões, Piracicaba e Registro; 
 

- Concessão de imissão provisória na posse em imóvel destinado à construção de unidade prisional 
em Mairinque.  A decisão judicial permite a realização de obras na unidade de Piracicaba; 
 

- Liberação, pela Fazenda Pública da Capital, das instalações do presídio de Iperó (pronta desde 
2006) para efetiva implantação da unidade prisional 

 

- Decisão do Tribunal de Justiça: rejeitou a pretensão da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 
no que toca à transferência de todos os presos custodiados pela Secretaria de Administração 
Penitenciária, que cumprem pena em regime fechado, quando poderiam estar em regime semiaberto. 
Foi afastada a possibilidade de fixar-se indenização por danos morais aos presos; 
 

- Suspensão, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ainda que provisoriamente, a decisão 
de primeiro grau que impediu o desenvolvimento de qualquer trabalho por presos no Centro de 
Ressocialização de Jaú. 
 
- ADINs - Julgamentos favoráveis em ações diretas de inconstitucionalidade, contra as leis municipais 
de Catanduva e de Registro que vedavam a construção, instalação e funcionamento de unidades 
prisionais nos respectivos municípios. 

 

Área das Finanças 
 

- Aplicação da Lei nº 11.960/09 – estabelece critério único de correção monetária e incidência de juros 
para todas as condenações judiciais contra a Fazenda Pública – aos processos que se iniciaram 
anteriormente à sua vigência, acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça A decisão deverá 
ser cumprida em todos os processos ainda em tramitação em que haja condenação contra a Fazenda 
Pública. Impacto: grande economia para o Estado de São Paulo; 
 

- Abono de Complementação de Aposentadoria: Julgado improcedente o pedido formulado pelo 
Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários da FEPASA, para estender aos servidores que percebem 
complementação de aposentadoria, o abono concedido aos ferroviários da ativa, negociado em acordo 
coletivo entre a empresa, o Sindicato e ALL América Latina Logística Malhas Paulista e Norte; 
 

- Reajuste de Complementação de Aposentadoria: Decisão proferida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho que impediu o reajuste da complementação de aposentadoria recebida por pensionista de 
empregado aposentado da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA, com base na variação do piso salarial da 
categoria fixado em salário-mínimo, tratando-se de importante precedente que norteará os demais 
processos existentes sobre o tema; 
 

- Obrigações Trabalhistas: Diversas decisões judiciais que vêm afastando a responsabilidade 
subsidiária da Fazenda Pública Estadual, por obrigações trabalhistas contraídas pelas empresas 
terceirizadas, prestadoras de serviços ao Estado de São Paulo. A PGE vem atuando nos milhares de 
processos que existem sobre o tema, a fim de que seja cumprido o julgamento proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 – ADC 16; 
 

- Teto Salarial: Dezenas de decisões judiciais concedidas pela Presidência do Supremo Tribunal 
Federal a fim de que seja aplicado o teto salarial imposto pela Emenda Constitucional 41/2003. 
Impacto: economia anual de R$ 1.368.603.166,29  para os cofres públicos; 
 

-Suspensão de liminares (duas), perante o Tribunal de Justiça que afastavam a exclusividade do 
Banco do Brasil para o oferecimento do crédito consignado aos servidores públicos estaduais; 
 

- Julgado improcedente (ainda sujeita a recurso) os pedidos do Sindicato dos Trabalhadores da 
Saúde: a) incorporação do prêmio de incentivo e pagamento dos reflexos decorrentes; b) pagamento 
de diferenças relativas à conversão da URV; 
 

-Improcedência da ação (sem possibilidade de recurso), movida pela “Viaoeste” buscando reequilíbrio 
econômico-financeiro em relação à concessão da Rodovia Castelo Branco do trecho oeste do 
Rodoanel. 
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Secretaria da Educação 
 

 Atuação judicial da PGE viabilizou: 
 

-Suspensão de decisão judicial que determinou a imediata construção de rampas de acesso e/ou 
elevadores em todas as escolas públicas da região de Jaú;  
 
-Celebração de acordo judicial para contratar profissionais cuidadores de alunos deficientes físicos nas 
escolas estaduais de São Bernardo do Campo, afastando a possibilidade de que sobrevenha decisão 
judicial determinando a implementação da política de contratação desses profissionais em moldes 
distintos daqueles pretendidos pela Secretaria da Educação. As tratativas a respeito deste caso 
fomentaram a agilidade do processo de realização do “projeto cuidadores” em todo o Estado de São 
Paulo. Impacto: extinção de diversos processos existentes sobre o tema, evitando o ajuizamento de 
novas ações; 
 
- Nomeação de 9.304 candidatos aprovados em concurso público para contratação de Professor de 
Educação Básica II, que havia sido obstada por decisão judicial proferida em primeira instância; 
 
- Revogação de liminar, concedida pela 7ª Vara da Fazenda Pública, que interrompia o cronograma do 
concurso de promoção promovido pela Secretaria da Educação para todos os integrantes do 
Magistério Paulista. 

 
Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania 
 

Dentre as vitórias judiciais destaque para:  
 

- Suspensão de liminar, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que determinou o 
afastamento de todos os empregados em função de confiança ou titulares de cargos em comissão que 
não exercessem atividades de Direção, Chefia e Assessoramento, no IPEM. 
 
- Processo de legitimação de posse de imóveis urbanos, em áreas localizadas na Agrovila II, no 
município de Presidente Epitácio, integrante do projeto de reassentamento populacional Lagoa São 
Paulo. A abertura do processo de legitimação foi viabilizada pela celebração de convênio entre a 
‘Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo - ITESP’ e o município de Presidente Epitácio, 
incumbindo a instrução do processo à Fundação. A Procuradoria Regional de Presidente Prudente 
definiu as medidas que deverão ser adotadas para levar adiante a expedição de títulos de domínio das 
glebas, oficiou ao Cartório de Registro de Imóveis para pleitear o “desmembramento” da área e ao 
município de Presidente Epitácio para requerer a “aprovação” do projeto de fracionamento do imóvel - 
parcelamento do solo. 

 
Na área da Saúde Pública, destacaram-se: 
 

- Ajuizamento de três Ações Civis Públicas, em face de três indústrias farmacêuticas, visando à 
recomposição das perdas morais e patrimoniais experimentadas pelo Estado de São Paulo e 
pacientes, vitimados por esquemas fraudulentos relativos à venda de medicamentos. As três 
quadrilhas foram identificadas no correr da operação policial denominada “Garra Rufa”, ocorrida na 
região de Marília, no ano de 2008. O valor das perdas foi estimado em R$ 300 milhões.  
 
- Acórdão que reformou sentença que condenava o Estado de São Paulo a aumentar o número de 
leitos em Unidade Intensiva de Tratamento localizada em Bauru, tendo sido acolhida a tese defendida 
pela PGE de que a decisão judicial interferia indevidamente na política adotada pelo Executivo 
estadual; 
 

- Obtenção de decisão, ainda pendente de recurso, que manteve: 
a) contrato firmado pelo Estado de São Paulo concedendo à determinada organização social a 
administração do Hospital de Cotia; 
b) convênio firmado entre o Hospital Dante Pazzanese e Fundação Adib Jatene; 
  

- Retomada da posse do Hospital Sorocabana, viabilizada por  Decisão judicial,  se encontrava inativo 
e abandonado, tornando exeqüível a continuidade da Política de Saúde Pública naquele 
estabelecimento; 
 

- Cassação de liminar concedida pela Justiça Federal de São Paulo que obrigava o Estado de São 
Paulo a dispensar os chamados “análogos de insulina” a todo paciente que portar a respectiva 
prescrição médica, em detrimento dos medicamentos disponibilizados no âmbito do SUS. Estima-se 
que o custo do tratamento reclamado na ação suplantaria o décuplo do preço daquele existente na 
rede pública de saúde; 
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- Reforma de decisão proferida por juízo de Presidente Prudente que violava a ordem das listas de 
candidatos a transplantes de órgãos de doador-cadáver e determinava a inclusão de paciente da lista 
de prioridade e urgência para realização de transplante de fígado. A decisão do Tribunal de Justiça 
impede a interferência de decisões judiciais e mantém a questão sob a tutela do Poder Executivo; 
 
- Decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que afastou a condenação imposta ao Hospital 
das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP) que o obrigava contratar agentes públicos (sete técnicos de 
segurança e dois engenheiros de segurança do trabalho) para compor os Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT; 
 
- Suspensão de decisão que determinava ao Estado de São Paulo o credenciamento do Hospital 
Universitário da Universidade de Marília – UNIMAR para prestação de serviços gerais na área da 
saúde, por intermédio do SUS, independentemente da presença dos requisitos observados pela 
Secretaria da Saúde;  
 
- Julgado improcedente o pedido para que o Estado de São Paulo seja obrigado a criar e manter 
unidade Hospitalar ou clínica especializada em tratamento de adolescentes dependentes de drogas no 
Município de Assis. A PGE logrou demonstrar que o atendimento aos pacientes é feito 
satisfatoriamente pelo Hospital Regional de Assis; 
 
- Institucionalização de projeto piloto, desenvolvido pela Secretaria da Saúde e Coordenadoria Judicial 
de Saúde da PGE - COJUSP, que visa o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, 
mediante solicitação administrativa, sem a necessidade de recurso ao Poder Judiciário. O projeto, 
embora desenvolvido desde 2008 na Capital e Grande São Paulo, foi oficializado através da 
Resolução SS nº 89, de 9/9/2011, e está sendo colocado em prática em todas as Diretorias Regionais 
de Saúde do Estado. Espera-se reduzir a litigiosidade existente, e aumentar o espectro de 
atendimento a pacientes, com menor desembolso de recursos públicos – ainda expressivo no Interior 
do Estado, com gastos superiores a R$ 510  milhões, apenas no ano de 2011;  
 
- Julgado improcedente o pedido do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
Piracicaba e Região, mantendo a aplicação da Lei Estadual 13.541/2009 (Lei Antifumo) nos 
estabelecimentos representados pelo referido sindicato; 
 
- Suspensão dos efeitos de acórdão - Atendendo a pleito formulado pela Procuradoria Geral do 
Estado, o Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos de acórdão que permitiria a aposentadoria precoce 
de quase 4 mil servidores públicos, a maioria vinculada à saúde pública (cerca de 3 mil). Ainda que 
não se trate de julgamento definitivo, a decisão contribuiu para que se evite dano grave e irreversível à 
continuidade dos serviços públicos; 
 
- Realização de reuniões entre a COJUSP e Procuradorias Regionais, visando à capacitação de 
Procuradores e gestores regionais de saúde pública, para adoção de novas políticas públicas de 
enfrentamento judicial, rotinas de trabalho e interlocução institucional, por meio de sistema 
informatizado da Secretaria da Saúde, que congrega informações relevantes sobre todas as ações 
relativas a medicamentos e tratamentos ajuizadas no Estado; 
 
- Estabelecimento de agenda comum de trabalho com o Ministério Público Estadual e a Secretaria da 
Saúde, para discussão de questões relacionadas à saúde pública, que possam ser solucionadas no 
âmbito administrativo, sem a necessidade de recurso ao Judiciário. As reuniões realizadas 
redundaram o não ajuizamento de diversas ações civis públicas em face do Estado de São Paulo; 
 
- Realização de audiências de conciliação perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, envolvendo a 
participação das Secretarias de Estado da Saúde e Educação, Ministério Público Estadual, MM. Juiz 
de primeira instância. Objetivo: implantação de política pública de atendimento a pacientes autistas, 
com vista ao cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, que obriga o Estado a garantir 
atendimento médico e educacional a autistas. Os trabalhos realizados no ano 2011 visam solucionar 
habilitações de pacientes em ação civil pública e, evitar que sejam submetidos a juízo outros 
interessados que poderão ser atendidos administrativamente. 

 
 Secretaria da Cultura 

 

 
Êxito nas desapropriações - a PGE obteve êxito em todas as imissões provisórias na posse das 
desapropriações da quadra 49 do projeto Nova Luz.  
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- Projeto “Teatro da Dança” - foi prolatada sentença de improcedência na ação popular movida contra 
a FESP. Buscou a invalidação da contratação direta pela Secretaria da Cultura do escritório suiço 
Herzo e De Meuron Architekte AG, para estudo preliminar de projeto. Entendeu o magistrado evidente 
a singularidade da contratação, pois não se trata de reforma ou simples edificação de prédio, mas da 
criação de obra arquitetônica com o intuito de criar um marco cultural da cidade. O autor popular 
interpôs apelação que aguarda julgamento pelo TJ/SP. 

 

Secretaria de Transportes Metropolitanos 
   

Em parceria com o corpo jurídico do Metrô, a PGE logrou as seguintes vitórias: 

- Suspensão de Liminares 

 PGE colaborou para a continuidade das obras de expansão da linha 5 – lilás. Pedido 
ajuizado pelo Estado de São Paulo e pelo Metrô perante o Tribunal de Justiça.   
         Que permitiam a participação, na licitação para execução das obras da Linha 4 Amarela do 
METRÔ – Fase  2, de empresas que não preenchiam os requisitos previstos no edital para pré-
qualificação. O Tribunal de Justiça entendeu ter sido demonstrado a grave lesão à ordem 
administrativa e à economia pública decorrente do imediato cumprimento da decisão, pois sua 
manutenção poderia comprometer a obtenção dos recursos junto ao Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), colocando em risco o próprio prosseguimento da obra. 
Obteve-se a suspensão de outra liminar similar, porém concedida em 2º grau de jurisdição, perante a 
Presidência do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

 

- Cassação da liminar que afastou do cargo o presidente da empresa. 
 

 

Secretaria de Logística e Transportes 
 

 - DER: PGE obteve êxito em três acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça que afastaram 
condenações impostas ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), 
que implicariam prejuízo de mais de R$ 12 milhões aos cofres públicos, decorrente de supostas 
diferenças pleiteada por empreiteiras que executaram serviços à autarquia. 

 
Concessão de Serviços Rodoviários 
 

 

-Tarifas de pedágio:  PGE obteve êxito para que sejam mantidas as tarifas de pedágio na rodovia que 
liga Jundiaí a Itatiba, e nas praças de pedágio instaladas nos Km 18 e 20 da Rodovia SP-280 - 
Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, providências relevantes para que sejam cumpridos os termos 
dos contratos firmados com as empresas concessionárias.   
 

- Suspensão de decisão judicial (ainda que provisória), por meio de agravo de instrumento, que 
determinava a imediata realização de obras de remodelação/adequação da alça de saída de avenida 
próxima ao cruzamento da Avenida Alberto Andaló, localizada na SP-310, km 439, pista Norte, em 
São José do Rio Preto. 
 

- Obteve decisão definitiva proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que viabiliza o fechamento dos 
acessos da marginal da rodovia Castello Branco, e a implantação de praças de pedágio com menos 
de 35 km e a manutenção do sistema atual do pedágio na região.  

 
Política Salarial de Autarquias do Estado 
 

Atuou no dissídio coletivo ajuizado contra diversas autarquias pelo Sindicato dos Engenheiros do 
Estado de São Paulo (SEESP). O sindicato pretendia obter reajuste salarial, vantagens salariais e 
alteração nas condições no regime jurídico de trabalho dos funcionários por ele representados. A PGE 
atuou no processo em defesa do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Departamento 
Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP), e Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), 
obtendo êxito perante o Tribunal Superior do Trabalho, que rejeitou o dissídio coletivo. 

 
Centro Paula Souza 
 

Decisão favorável à política remuneratória implementada pelo Centro Paula Souza.  A partir do 
trabalho coordenado entre os diversos órgãos da PGE, o Tribunal Superior do Trabalho afastou a 
condenação da autarquia ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação dos 
reajustes fixados pelo CRUESP – Conselho de Reitores das Universidades do Estado, reconhecendo 
que esse critério de reajuste é inaplicável à autarquia por falta de amparo legal. Espera-se que o 
acórdão favorável à Fazenda Pública repercuta positivamente nos demais processos existentes sobre 
o tema. 
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Secretaria do Meio Ambiente 
 

 

- Defendeu o Estado nas ações:  

a) civis públicas:  

- ajuizadas contra políticas públicas ambientais;  
 - questionamento sobre a construção de Unidades Prisionais;  
-  imputação ao Estado responsabilidade por loteamentos irregulares 
-  tombamento de bens 

 

b) ações diversas: 

- questionamento sobre o licenciamento ambiental e a municipalização do licenciamento ambiental;
- imputação ao Estado responsabilidade civil por omissão em matéria ambiental;  
- desapropriações indiretas e usucapião;  
- retificações de assento em área de interesse ambiental; 
 - indenização por restrições ambientais e decorrentes da retirada de famílias pelo Programa Serra 
do Mar;  
- obrigar o Estado a recompor área de preservação permanente e reserva legal. 

 

 - Propôs ações: para desocupação de Unidades de Conservação; desapropriações diretas; a revisão 
de julgados desfavoráveis ao Estado; ações civis públicas na defesa do meio ambiente e defendeu os 
interesses do Estado em execução de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental. 

- Defendeu judicialmente a política estadual relativa à queima controlada da palha da cana de açúcar, 
obtendo êxito em pedidos de suspensão de liminares que impediam a possibilidade da queima 
controlada, ainda utilizada no interior Paulista como método de colheita. 

- Atuando em nome do Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo – DAEE destaca-se 
Vitória em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público 
Estadual visando à condenação da autarquia em diversas obrigações de fazer e de indenizar, em 
virtude de danos ambientais supostamente causados por desmatamentos na Bacia dos Rios Biritiba-
Mirim e Paraitinga. A ação foi julgada improcedente em primeira instância. 

- Obtenção de liminar na ação cautelar.  A atuação conjunta da PGE e SABESP evitou a continuidade 
das detonações por empresa (Pedreira Maria Tereza), que causaram danos em túnel de interligação 
entre as represas Biritiba-Mirim e Jundiaí, no Sistema Produtor Alto Tietê. A obtenção de liminar na 
ação cautelar, e posterior acordo no referido feito, possibilitaram a interrupção das detonações, para os 
reparos necessários no túnel, evitando o risco de desabastecimento de água para cerca de 3,4 milhões 
de pessoas na região metropolitana de São Paulo. 

-Suspensão de decisão judicial que impedia a continuidade dos serviços de desassoreamento do Rio 
Pinheiros. Atuação conjunta da PGE com a Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. – EMAE, 
mediante agravo de instrumento manejado perante o Tribunal de Justiça. 

 
2. Área do Contencioso tributário-Fiscal 
 

Coordenadoria da Dívida Ativa: deu prosseguimento às ações iniciadas em 2010 e aos novos 
projetos do ano de 2011 implementou várias medidas, destacaram-se: 
 
1. Saneamento da dívida ativa – foi concluído a fase I do saneamento do estoque da dívida ativa, 
tendo por alvo os débitos decorrentes de autos de infração (AIIM), possibilitando a identificação e 
regularização de valores contábeis lançados (erro na conversão da moeda, débitos prescritos, etc.) 
Impacto: maior verossimilhança aos ativos financeiros do Estado de São Paulo; 
  

2. Segmentação do estoque da dívida ativa – iniciou-se o projeto da segmentação. Cada débito 
que compõe o estoque da dívida ativa está sendo classificado, conforme a situação do contribuinte 
(falido, cassado, não encontrado, suspenso, ativo, inativo, etc.) e seu efetivo faturamento, de modo a 
identificar aqueles de maior possibilidade de recuperação e estabelecer metas de arrecadação; 
 

Execução fiscal eletrônica – implementação do piloto na Comarca de São Paulo com a geração da 
certidão de dívida ativa e da petição inicial pelo sistema PGE-net, com assinatura eletrônica, sendo o 
lote de ajuizamento encaminhado ao Tribunal de Justiça, sem falhas ou recusa de registros no arquivo, 
retornando em minutos o número da autuação da execução fiscal eletrônica, no formato padronizado 
pelo Conselho Nacional de Justiça. Impacto: maior celeridade e economicidade processuais, pois 
dispensa gastos com papel e impressão, bem como com o transporte de autos; 
 
3. Identificação e baixa de débitos que se enquadram nas disposições do Decreto n. 
56.179/2010, com peticionamento eletrônico na Comarca de São Paulo; 
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4. Agrupamento das certidões de dívida ativa – medida gerencial que constitui no ajuizamento de 
várias certidões de dívida ativa do mesmo devedor em uma única execução fiscal, contribuindo para a 
diminuição dos processos em curso no Poder Judiciário, além de facilitar o trabalho dos órgãos de 
execução da dívida ativa; 
 

5. Identificação e adoção de providências em relação aos débitos que se enquadram nas 
disposições da Lei 14.272/2010, possibilitando o efetivo gerenciamento do ajuizamento dos débitos 
inscritos, bem como a desistência de execução fiscal de pequeno valor, conforme disciplinado por meio 
da Resolução PGE n. 45/2011, mantendo-se em qualquer caso a pendência no CADIN Estadual; 
 

6. Desenvolvimento do módulo de protesto eletrônico – possibilitando o protesto em lote, 
totalmente automatizado, inclusive com seleção por faixa de valores, segmento econômico ou espécie 
de débito. O módulo encontra-se em fase de testes; 
 

7. Desenvolvimento do módulo no Sistema da Dívida Ativa de cobrança administrativa – 
permitindo o gerenciamento e a cobrança do débito inscrito cujo ajuizamento não é recomendável, com 
a emissão do aviso de cobrança, protesto e inclusão eletrônica no CADIN Estadual. O módulo de 
cobrança administrativa está sendo especificado; 
 

8. Saneamento dos outros débitos – dando prosseguimento às ações iniciadas em 2010, 
prosseguiu com o saneamento desses débitos, promovendo a inscrição, ajuizamento e cadastramento 
no Sistema da Dívida Ativa.  Cada Unidade da PGE foi mobilizada a separar todos os processos 
administrativos que estavam em suas dependências, visando incluir os respectivos débitos no Sistema 
da Dívida Ativa; 
 

9.  Treinamento de funcionários deu-se continuidade de diversas Secretarias de Estado e 
autarquias no manuseio do Sistema da Dívida Ativa para inclusão de débitos novos e cadastramento de 
débitos antigos. 
 

No ano de 2011 prosseguiu-se com o gerenciamento do CADIN estadual, referente aos débitos 
inscritos. Afora as exclusões e suspensões, 5.377.544 débitos foram incluídos no CADIN.  O sistema 
vem demonstrando eficaz na persecução do crédito tributário/fiscal. 

 

 

- Coordenadoria de Recuperação de Ativos: tem por atribuição planejar e executar medidas que 
visam incrementar a recuperação do crédito tributário-fiscal, identificar e combater ações judiciais que 
veiculam teses com potencial reflexo negativo para a arrecadação do Estado de São Paulo executou 
ações, destacando-se: 
 

1.  Penhora de recebíveis de cartão de crédito – com a nota técnica elaborada pela Administração 
Tributária foram requeridos inúmeros pedidos de penhora de recebíveis de cartão de crédito, 
direcionados especificamente para o segmento de grandes varejistas (supermercados, farmácias, 
açougues, lojas de departamentos, etc.); 
 

2. Protesto IPVA – projeto piloto de protesto de certidão de dívida do imposto sobre a propriedade de 
veículo automotor, ainda na modalidade manual. O projeto envolveu o protesto manual de 50 débitos 
de IPVA. Impacto: recuperação de 36% dos ativos encaminhados a protesto; 
 

3. Mapeamento e acompanhamento de ações emblemáticas, inclusive aquelas que tramitam nos 
Tribunais Superiores – foram selecionadas, com a participação da Administração Tributária, as ações 
que veiculam tese relevante e de maior impacto financeiro ao erário paulista, para acompanhamento 
especial e prioritário pela Unidade/PGE. Memoriais são elaborados e encaminhados aos Magistrados e 
Desembargadores, com a sustentação oral das razões fazendárias perante o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, se o caso. Nas ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo guerra fiscal e 
tributação no comércio eletrônico, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, o Estado de São 
Paulo foi admitido na lide na qualidade de amicus curiae; 
 

4. Divulgação de jurisprudência e notícias relacionadas à área do contencioso tributário-fiscal - 
compartilhada com as Chefias da Procuradoria Fiscal e das Regionais, para ampla divulgação do 
conhecimento aos colegas em exercício em suas Unidades; 
 

5. Medida cautelar fiscal – foram implementadas diversas medidas cautelares fiscais, visando a 
salvaguarda dos interesses do Estado de São Paulo, com pedido de desconsideração da personalidade 
jurídica das empresas, de forma a trazer o patrimônio dos sócios para o processo executivo fiscal. Por 
serem uma medida educativa, vários contribuintes inadimplentes formalizaram o parcelamento de seus 
débitos; 

 

6. Operação conjunta MP/GAECO-PGE-SEFAZ – foram realizadas operações conjuntas com os 
órgãos indicados, onde a SEFAZ elaborou dossiê histórico descrevendo a forma de atuação do devedor 
e os mecanismos de blindagem patrimonial utilizados para fraudar a execução. O Ministério Público, em 
alguns casos, ofertou a denúncia. A PGE, por seu turno, elaborou a medida cautelar fiscal necessária, 
com o bloqueio patrimonial, para garantia do crédito tributário perseguido. 
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- Coordenadoria de Leilões Judiciais: implantada com o escopo de melhorar a liquidez dos bens que 
são levados a leilão, incrementando as adjudicações e arrematações contribui para melhora da 
arrecadação da dívida ativa, valendo destacar as seguintes atividades: 
 
1. Edital para seleção e credenciamento de leiloeiros oficiais - adaptação e publicação , de 
acordo com as orientações traçadas pela Subprocuradoria Geral do Estado da Área do Contencioso-
Fiscal.  Várias unidades homologaram o certame; 
 

2. Leilão eletrônico/presencial na Comarca de Araçatuba - 1º realizado em 04/11/2011 – 
Inaugurando o “projeto-leilão” foi realizada hasta pública na nova modalidade (leilão eletrônico e 
presencial) resultando na arrematação de dois bens imóveis.  Valor: R$ 635 mil. 
 

No ano de 2011 a área conquistou vitórias para o Estado de SP nos Tribunais pátrios, e no efetivo 
planejamento e gestão da dívida ativa, ajuizando diversos débitos tributário-fiscais e alcançando 
expressiva recuperação de ativos para o erário público. 

 

 
2.a Monitoramento de Ações Judiciais 
 

As ações judiciais com potencial para impactar as finanças do Estado de São Paulo foram 
selecionadas para acompanhamento especial. As ações são monitoradas diuturnamente, com 
emissão de relatórios mensais atualizados. 
 
Principais destaques: 
 
1 ICMS/Substituição Tributária (Distribuidora de Energia Elétrica) 
 

1.1 NC Energia S/A - Ação Declaratória - 053.10.002183-5 - 5ª Vara de Fazenda Pública/SP.  Em 
04.06.2009 foi indeferido o pedido de tutela antecipada. O contribuinte interpôs Agravo de Instrumento 
0155217-56.2011.8.26.0000, cujo provimento foi negado em 05.09.2011; 
 

1.2 Tradener Ltda e outras - STF - Suspensão de Segurança nº 4177.  Deferido o pedido de 
suspensão elaborado pelo Estado de São Paulo para sustar os efeitos das decisões proferidas nos 
Agravos de Instrumento nº 990.10.031514-5, 990.09.355634-0 e 990.10.251816-7, que envolve 
substituição tributária do ICMS na distribuição de energia elétrica. Contra esta decisão foi interposto 
Agravo Regimental, cujo provimento foi negado em 17.02.2011. Trânsito em julgado em 07.06.2011. 
 

2 Substituição tributária – Regime - Recolhimento do ICMS com base no sistema anterior de 
cálculo e recolhimento, margem de valor agregado ou IVA-ST (índice de valor adicionado setorial), 
previsto nas Portarias CAT anteriores àquela nº 17/2009. 
 

2.1 José Strapasson, Filhos & Cia. Ltda. Mandado de Segurança - 053.09.013711-9 - 9ª Vara de 
Fazenda Pública/SP.Denegada a segurança em decisão de 11.03.2010. Em 06.09.2011 o recurso de 
apelação do contribuinte foi recebido no efeito devolutivo. Aguarda-se apreciação pelo TJSP. 
 

3 Benefício Fiscal incidente sobre o Leite Longa Vida produzido no Estado de São Paulo 
 
3.1 ADIN 4152. Ajuizada pelo Governador do Estado do Paraná pugnando pela declaração de 
inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 52.381/07. Nesta ADIN o processo foi remetido ao relator 
e o parecer do Procurador-Geral da República foi pela procedência do pedido.  Em 01.06.2011, o 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, julgou procedente a ação. Houve 
embargos de declaração do Estado de São Paulo, para modulação dos efeitos da decisão plenária. 
 

4 Benefício fiscal sem aprovação do CONFAZ – glosa de créditos – que não seja obrigada 
a adequar-se aos termos do Comunicado CAT 36/2004, haja vista que tem o direito de crédito de 
ICMS em face de benefícios concedidos por outros Estados da Federação. 
 

4.1 JBS S/A- Ação Ordinária nº 053.07.134602-5, 1ª Vara da Fazenda Pública. A Fazenda 
Pública do Estado - FESP apresentou ao STF, o pedido de Suspensão de Tutela Antecipada (STA 
447). Pedido deferido em 21/09/10.  Em face desta decisão a JBS apresentou pedido de 
reconsideração em 30.11.2010. Em 28.02.2011 o STF reconsiderou a decisão. Em 10.03.2011, o 
Estado de São Paulo interpôs Agravo Regimental. Os autos foram conclusos à Presidência; 
4.2 ADIN 3692 trata do assunto – a PGR (Procuradoria Geral da República) apresentou parecer 
pela improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade (22.08.2006). Os autos foram 
conclusos à relatora em 12.12.2006. 
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5 Glosa de crédito/Guerra Fiscal 
 

5.1 Profarma - Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S/A - Ação ordinária - 053.10.003394-9 -  
9ª Vara de Fazenda Pública/SP - contra a decisão que deferiu a tutela antecipada, a FESP interpôs 
recurso de Agravo de Instrumento (nº. 990.10.106681-5) cujo provimento foi dado em 29/06/10 – 
Opostos embargos de declaração, que foram rejeitados em 25.10.2010. Em 19.11.2010, a sociedade 
interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Em 19.10.2011 foram interpostos, contra o 
despacho que não admitiu esses Recursos, Agravo de Instrumento em Recurso Especial e Agravo de 
Instrumento em Recurso Extraordinário; 
 

5.2 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda - Ação ordinária - 053.10.006577-8 - 1ª Vara 
de Fazenda Pública/SP - contra a decisão que deferiu a tutela antecipada, a FESP interpôs recurso de 
Agravo de Instrumento (n. 990.10.127079-0) cujo provimento foi dado em 24/08/10 – Opostos 
embargos de declaração em 15.10.2010, que foram rejeitados em 18.01.2011. Em 19.04.2011 foram 
protocolados recurso especial e extraordinário. Em 19.07.2011 juntado pedido de desistência dos 
recursos, que foi homologado em 15.08.2011; 
 

5.3 Abafarma - Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico - Mandado de Segurança - 
053.10.023438-3 - 11ª Vara da Fazenda Pública/SP - sentença extinguindo o feito sem julgamento do 
mérito, proferida em 23.11.2010. Em 17.03.2011 foi recebido o recurso de apelação do contribuinte 
apenas no efeito devolutivo. Em 16.05.2011 - remetidos os autos para o Tribunal de Justiça - Seção de 
Direito Público (0023438-47.2010.8.26.0053). Em 29.08.2011 - autos remetidos e recebidos pelo 
Acervo (Ipiranga); 
 

5.4 ADIN 3692 e STA 447 – discutem matéria idêntica (tramitação processual já foi apresentada 
neste relatório). 
 

6 Retenção de Créditos Acumulados de ICMS 
 

6.1 Vitapelli Ltda - Processo nº 482.01.2010.001956-9 (2ª Vara Cível de Presidente Prudente) – 
deferiu a utilização do crédito de ICMS pela requerente em recuperação. Contra esta decisão a FESP 
apresentou recurso de agravo (0007804-39.2011.8.26.0000 – Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação) – efeito suspensivo deferido em 23.02.2011, decisão esta reconsiderada em 
29.03.2011. Em 19.10.2011 os autos retornaram da Procuradoria Geral da Justiça (PGJ) com parecer; 
 

6.2 Frigoestrela S/A - Processo nº 151.01.2008.004051-9 (Vara única da Comarca Estrela D 
Oeste) - deferiu a utilização do crédito de ICMS pela requerente em recuperação. Contra esta decisão 
a FESP apresentou recurso de agravo (990.10.382461-0 - 4ª Câmara Reservada de Direito Público),  
cujo provimento foi dado em 01.03.2011. Em 30.05.2011 protocolo de Embargos de Declaração. Em 
24.08.2011 foi proferido acórdão não acolhendo os embargos de declaração opostos pela empresa - 
publicado em 26.08.2011. Recurso especial e extraordinário da empresa em 13.01.2012; 
 

6.3 Frigoestrela S/A - Processo nº 185.01.2008.004051-9 (1ª Vara Judicial Estrela D Oeste) - 
deferiu a utilização do crédito de ICMS pela requerente em recuperação. Contra esta decisão a FESP 
apresentou recurso de agravo (990.10.415265-8 - 4ª Câmara de Direito Público) – cujo efeito 
suspensivo foi deferido em 04.02.2011. Em 27.06.2011 os autos foram recebidos pelo relator; 
 

7 Substituição tributária – Estoques 
 

7.1 D-Link Brasil Ltda - Mandado de Segurança nº. 053.09.018800-7 - 7ª Vara de Fazenda 
Pública/SP. Em 29.05.2009 foi deferida a medida liminar, contra esta decisão a FESP manejou em 
29.06.2009 recurso de agravo (994.093.7023-75), cujo provimento foi negado em 22.09.2009. Em 
01.04.2011 foi registrada sentença julgando improcedente a ação e denegando a segurança. Contra 
esta decisão o contribuinte apelou em 04.07.2011; 
 

7.2 Damovo do Brasil S/A - Mandado de Segurança nº 053.09.014446-8 - 14ª Vara de Fazenda 
Pública/SP.  Em 16.12.2009 os recursos de apelação de ambas foram remetidos ao Tribunal de 
Justiça (990.10.040578-0). Em 23.08.2011 a FESP protocolou memoriais; 
 

7.3 Epson do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Mandado de Segurança n. 053.09.026607-5 - 14ª 
Vara da Fazenda Pública/SP - Em 19.08.2009 foi deferida parcialmente a medida liminar. Em 
31.11.2009 foi proferida a sentença de procedência do pedido, contra esta decisão a FESP apresentou 
recurso de apelação que foi recebido 22.10.2010 pelo relator  (990.10.452741-4); 
 

7.4 Roqueville Veículos, Peças e Serviços Ltda. Mandado de Segurança 053.08.121566-9 - 5ª 
Vara da Fazenda Pública/SP –  Em 03.03.2009 sentença denegatória de segurança, contra a qual o 
contribuinte apresentou recurso de apelação, que foi recebido em 03.08.2009 e remetido ao Tribunal 
de Justiça em 02.09.2009 (994.09.269740-8). Os autos foram incluídos na pauta de julgamento do dia 
07.11.2011, tendo sido negado provimento ao apelo. 
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8 Substituição Tributária – Locação 
 

8.1 Sindemvídeo - Sindicato das Empresas Vídeo Locadoras do Estado de São Paulo – Mandado 
de Segurança 053.08.121830-5 - 11ª Vara da Fazenda Pública/SP. Em 05.10.2009 acolhido o 
incidente de inconstitucionalidade suscitado pela Impetrante, determinando a remessa ao Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça (990.10.380586-0), sendo julgado improcedente em 15.12.2010. Em 
01.08.2011 o contribuinte apresentou Recurso Extraordinário, cujo seguimento não foi admitido em 
13.10.2011. 
 

9 Substituição Tributária – Veículos 
 

Amazonas Leste Ltda - Mandado de Segurança 053.09.025031-4 - 3ª Vara de Fazenda Pública/SP.  
Em 30.11.2010 foi negado provimento ao recurso (acórdão publicado em 11.01.11). Em 22.02.2011 
interposto Recurso Extraordinário. 
 

10 Substituição Tributária – fixação de prazo para a Administração Tributária analisar pedido 
de crédito de ICMS 
 

10.1  Florale do Brasil Ltda - Mandado de Segurança 053.08.606868-0 - 1ª Vara de Fazenda 
Pública/SP. Em 08.01.2009 recebido o recurso de apelação interposto pela FESP no efeito devolutivo, 
sendo os autos remetidos ao Tribunal de Justiça em 26.03.2009 (994.09.296825-8), tendo sido negado 
provimento ao mesmo em 15.12.2010, com trânsito em julgado em 10.05.2011. 
 

11 Mandado de segurança contra a repercussão concreta das disposições previstas no Decreto 
Estadual nº 54.240/09. Acesso e uso, pela Secretaria da Fazenda Pública, de dados e informações 
referentes a operações de usuários de serviços das instituições financeiras e das entidades a ela 
equiparada. 
 

11.1  Rodrigo Cerato – ME. Mandado de Segurança 053.10.014250-0 - 5ª Vara de Fazenda 
Pública/SP Em 17.05.2010 deferida medida liminar. Em 11.01.2011 proferida sentença denegando a 
segurança, sem resolução do mérito. Em 01.07.2011 decorrido prazo da parte. Em 23.09.2011 autos 
remetidos ao Arquivo Geral; 
 

11.2  Cebrasse - Central Brasileira do Setor de Serviços.  Mandado de Segurança 053.09.033030-
0 - 2ª Vara da Fazenda Pública/SP. Em 08.10.2010 foi recebido recurso de apelação apenas no efeito 
devolutivo, sendo encaminhado para o Tribunal de Justiça em 27.04.2011 (Recurso de Apelação nº 
0033030-52.2009.8.26.0053). Em 01.06.2011 concluso ao relator, sendo recebido pela Procuradoria 
Geral de Justiça em 20.07.2011. 
 

12 IPVA – Domicílio tributário 
 

12.1  Ouro Verde Transporte e Locação S/A - Mandado de Segurança - 053.09.045842-0 - 1ª Vara 
de Fazenda Pública/SP. Extinto sem julgamento do mérito, por carência de ação, em 28.05.2010 – 
Apelação do contribuinte, que desistiu do recurso. Em 25/02/2011 foi certificado o trânsito em julgado; 
 

12.2  Localiza Rent a Car - Mandado de Segurança - 053.10.003039-7 - 10ª Vara de Fazenda 
Pública/SP e outro.  Liminar deferida em 04.02.2010, a qual foi suspensa por efeito ativo em agravo 
fazendário (990.10.114371-2), sendo 01.07.2011 julgado extinto sem resolução de mérito. Em 
19.05.2011 foi proferida sentença concedendo parcialmente a segurança. Recurso de apelação da 
FESP em 17.11.2011, recebido no efeito devolutivo. Aguarda decurso do prazo para contra razão; 
 

12.3  CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.  ADIN 4376 – a 
constitucionalidade da norma é objeto de questionamento em Ação Direta de Inconstitucionalidade 
ajuizada pela CNC. Manifestação da AGU em 17.05.10 que apresentou defesa na ação. Em 
18.03.2011 a PGR apresentou parecer pela procedência parcial da ação. Em 23.03.2011 os autos 
foram conclusos ao relator. 
 

13 ICMS sobre serviços de comunicação da denominada “Linha Lazer” 
 

13.1  Telecomunicações de São Paulo – TELESP.  Mandado de Segurança 053.10.009834-0 - 2ª 
Vara da Fazenda Pública/SP.  Em 26.10.2010 o recurso de apelação da FESP foi recebido no efeito 
devolutivo, sendo remetido ao Tribunal de Justiça em 13.06.2011 (Recurso de Apelação nº 0009834-
19.2010.8.26.0053). Em 19.08.2011 recebidos os autos pelo relator. Negado provimento ao apelo 
fazendário em 07.12.2011. Embargos da FESP em 17.01.2012. 
 

14 ICMS sobre as perdas de energia, Decreto Estadual 55.421/10 
 

14.1  SIESP - Sindicato das Indústrias de Energia Elétrica do Estado de São Paulo.  Mandado de 
Segurança nº 053.10.013820-1 - 3ª Vara da Fazenda Pública/SP.  Em 17.01.2011 o recurso de 
apelação da FESP foi recebido e  em 15.04.2011 remetido para o Tribunal de Justiça (Recurso de 
Apelação n° 0013820-78.2010.8.26.00530), tendo seu provimento negado em 04.07.2011. Embargos 
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de declaração rejeitados em 03.10.2011. A FESP apresentou Recurso Especial e Recurso 
Extraordinário em 23.01.2012. 
 

15 ICMS sobre Demanda Contratada 
 

15.1  Laticínios Suíço – Holandês Ltda. Mandado de Segurança 053.09.009356-1 - 14ª Vara da 
Fazenda Pública/SP.  Contra a decisão que julgou procedente o pedido, a FESP manejou recurso de 
apelação. Em 19.07.2010 os autos foram remetidos ao TJ/SP (Recurso de Apelação nº 
990.10.337172-0), sendo provido em 09.11.2010 por maioria de votos. Em 18.01.2011 a empresa 
apresentou recursos, especial e extraordinário, tendo a Presidência da Seção de Direito Público 
determinado a devolução dos autos à Câmara em 25.11.201. Aguarda-se juízo de admissibilidade dos 
recursos. 
 

16 ICMS sobre taxas de administração de cartões de crédito – Ressarcimento 
 

16.1  Auto Posto Barão de Andradina Ltda. e outros. Mandado de Segurança 053.09.011574-3 - 
10ª Vara de Fazenda Pública/SP. Em 16.11.2009 proferida sentença denegando a segurança. Em 
24.03.2010 foi recebida a apelação interposta pela impetrante apenas no seu efeito devolutivo 
(Recurso de Apelação nº 990.10.357045-6), cujo provimento foi negado em 09.11.2010. Em 
25.05.2011 empresa manejou Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Em 21.07.2011 os autos 
foram recebidos pela Coordenadoria de Gabinetes da Presidência. 
 

17 Autorização para lançar crédito referente à aquisição de energia elétrica 
 

17.1  Telecomunicações de São Paulo – TELESP.  Procedimento Ordinário nº 053.09.027976-2 - 
12ª Vara da Fazenda Pública/SP. Em 12.08.2009 foi proferida decisão indeferindo a medida liminar. 
Em 06.10.2011 ciência às partes dos esclarecimentos do perito. Encerrada a instrução processual, 
aguardando-se prolação de sentença. 
 

18 Declaração de nulidade de enquadramento em regime “ex offício” 
 

18.1   Univen Refinaria de Petróleo Ltda.  Mandado de Segurança nº 309.01.2009.045443-1 – Vara 
da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí. Em 22.12.2009 a medida liminar foi indeferida. Em 
16.06.2010 foi proferida sentença julgando improcedente o pedido formulado. Em 11.04.2011 os autos 
foram conclusos para despacho. 
 

19 Declaração de inexistência de Obrigação Tributária – LC 226/2003 – Item 24 e 24.02 – 
Serviços de Confecção de Placas, Banners, etc. 
 

19.1  Marcas Viárias Indústria e Comercio Ltda. Procedimento Ordinário 053.09.003189-2 - 6ª Vara 
de Fazenda Pública/SP. Contra a decisão de sentença que  julgou procedente a ação,  a FESP 
manejou em recurso de apelação que foi registrado sob o nº 990.10.269908-0, cujo provimento foi 
negado em 20.09.2010. Em 26.10.2010 a FESP interpôs Recurso Especial, cujo seguimento foi 
julgado prejudicado em 02.08.2011, contra esta decisão foi manejado agravo regimental em 
27.10.2011, sendo processado como agravo de despacho denegatório. Encaminhado ao STJ em 
21.01.2012. 
 

20 ICMS – Subvenção Econômica 
 

20.1  Companhia Sul Paulista de Energia. Mandado de Segurança 053.10.016432-6 - 9ª Vara da 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Contra liminar deferida, a FESP manejou em 11.08.2010 
agravo de instrumento, que foi registrado sob o nº 990.10.364649-5, com provimento dado em 
27.10.2010. Em 13.01.2011 o Juiz proferiu sentença concedendo a segurança, sendo esta decisão 
atacada por recurso de apelação da FESP recebido em 07.06.2011. 
 

20.2  Eletropaulo Metropolitana Eletricidade São Paulo Ltda. Mandado de Segurança 0041654-
56.2010.8.26.0053 - 14ª Vara da Fazenda Pública/SP. Contra liminar deferida, a FESP interpôs agravo 
de instrumento (990.10.580642-2), cujo provimento foi dado em 02.03.2011. Em 06.04.2011 foi 
proferida sentença julgando improcedente a ação. Em face desta decisão o contribuinte manejou 
recurso de apelação que foi recebido em 28.07.2011 em seu efeito devolutivo, sendo remetido para o 
Tribunal de Justiça em 27.10.2011. 
 

21 Substituição tributária – suspensão das exigências criadas pelo Decreto nº 54.251/2009 
 

21.1  Abrava – Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 
Aquecimento. Mandado de Segurança nº 053.09.015256-8 - 3ª Vara da Fazenda Pública/SP.  Em 
11.11.09 a sentença concedeu a segurança, sendo atacada por recurso de apelação da FESP 
remetido ao Tribunal de Justiça em 27.09.2010 (990.10.456454-9). Em 13.07.2011 protocolado 
memorial. Em 14.07.2011 recebidos os autos pelo relator.  
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22 Substituição tributária – suspensão das exigências criadas pelo Decreto nº 54.338/2009 
Mandados de Segurança 
 

22.1  Avocent do Brasil Informática S.A. - nº 053.09.025716-5 - 13ª Vara da Fazenda Pública/SP. 
Em 05.05.2010 proferida sentença julgando procedente o pedido, sendo manejado pela FESP recurso 
de apelação, recebido em 08.10.2010 somente no efeito devolutivo, em 10.05.2011 os autos foram 
encaminhados para o Tribunal de Justiça (Recurso de Apelação nº 0025716-55.2009.8.26.0053). Em 
24.08.2011 concluso ao relator. Apresentados memoriais em 16.12.2011; 
 

22.2  Dell Computadores do Brasil Ltda. e outros. - n° 053.09.018767-1 - 13ª Vara de Fazenda 
Pública/SP - Em 29.05.2009 deferida a medida liminar. Em 29.10.2009 proferida sentença denegando 
a segurança. Em 16.12.2009 recurso de apelação apresentado pelas impetrantes, recebido no duplo 
efeito, sendo remetido para o Tribunal de Justiça em 21.01.2010 (Recurso de Apelação n° 
990.10.091148-1). Em 06.10.2011 os autos foram recebidos pelo relator; 
 

22.3  Hewlett Packard Brasil Ltda. – nº 053.09.018797-3 - 6ª Vara da Fazenda Pública/SP.  Em 
27.10.2009 foi recebido o recurso de apelação interposto pela empresa no efeito devolutivo (Recurso 
de Apelação n° 994.09.315468-7), cujo provimento foi dado em 30.11.2010. Em 30.06.2011 foi 
manejado Recurso Extraordinário pela FESP; 
 

22.4  Sun MicroSystems do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e Oracle do Brasil Sistemas Ltda.   
- nº 053.09.019509-7 - 14ª Vara da Fazenda Pública/SP.  Em 05.06.2009 proferida decisão deferindo a 
medida liminar. Em 26.10.2009 foi proferida sentença concedendo a segurança, sendo manejado 
recurso de apelação pela FESP que foi remetido para o Tribunal de Justiça em 09.04.2010 (Recurso 
de Apelação n° 990.10.209973-3), cujo provimento foi dado em 01.09.2011;  
 

22.5  Epson do Brasil Indústria e Comércio Ltda. - nº 053.09.019977-7 - 8ª Vara da Fazenda 
Pública/SP. Em 05.11.2009 a impetrante apresentou recurso de apelação em seu efeito devolutivo, 
sendo os autos remetidos para o Tribunal de Justiça em 22.02.2010 (Recurso de Apelação nº 
990.10.135445-4), com provimento em 02.03.2011. Em 26.08.2011 juntado recurso extraordinário da 
FESP; 
 

22.6  Claro S/A – n° 053.09.021377-0 - 12ª Vara da Fazenda Pública/SP. Em 01.06.2010 o recurso 
de apelação interposto pela FESP foi recebido no efeito devolutivo, sendo remetido para o Tribunal de 
Justiça em 02.03.2010 (Recurso de Apelação nº 990.10.145403-3). Em 10.08.2011 recebidos os autos 
pelo relator; 
 

22.7  Nextel Telecomunicações Ltda. - nº 053.09.018806-6 - 10ª Vara da Fazenda Pública/SP. Em 
02.06.2009 foi deferida a medida liminar. Em 11.11.2009 foi proferida sentença julgando procedente o 
pedido. Em 04.05.2010 recebido o recurso de apelação interposto pela Fazenda Estadual em seu 
efeito devolutivo, sendo remetido para o Tribunal de Justiça em 02.08.2010 (Recurso de Apelação n° 
990.10.357101-0). Em 04.08.2011 recebidos os autos pelo relator; 
 

22.8  Epson do Brasil Ind. e Comércio Ltda. - nº 053.09.020351-0 - 1ª Vara da Fazenda 
Pública/SP.   Em 15.01.2010 os autos foram remetidos ao TJ/SP (Recurso de Apelação nº 
990.10.079686-0). Em 14.10.2011 recebidos os autos pelo relator; 
 

22.9  Rio Branco Comércio e Indústria de Papéis Ltda. nº 053.09.021792-9 - 9ª Vara da Fazenda 
Pública/SP. Em 19.11.2009 o recurso de apelação manejado pela contribuinte foi recebido no efeito 
devolutivo, sendo em 13.08.2010 os autos remetidos ao TJSP (Recurso de Apelação nº 
990.10.376306-8), com o provimento negado em 13.04.2011, tendo o contribuinte apresentado em 
30.06.2011 Recurso Extraordinário; 
 

22.10 Cimcorp – Comércio Internacional e Informática S/A – nº 053.09.019790-1 - 10ª Vara da 
Fazenda Pública/SP. Em 25.06.2010 recurso de apelação apresentado pela FESP recebido no efeito 
devolutivo, sendo remetidos os autos para o Tribunal de Justiça em 14.12.2010 (Recurso de Apelação 
nº 0019790-93.2009.8.26.0053). Em 09.02.2011 autos conclusos ao relator; 
 

22.11 FNAC Brasil Ltda. nº 053.09.023263-4 - 4ª Vara da Fazenda Pública/SP.  Em 14.12.2009 
recebido o recurso de apelação interposto pela FESP, sendo remetido para o Tribunal de Justiça em 
05.03.2010 (Recurso de Apelação n° 990.10.156974-4). Em 01.06.2010 foi juntada petição de 
“homologação de desistência”, sendo os autos recebidos pelo relator em 13.05.2011. 
 

23 Alteração CNAE, Portarias CAT 22/90 e 58/06, c/c art. 17 da Lei Estadual n° 6.374/89 
 

23.1  Tube Toys Com. de Lubrificantes e Combustíveis Ltda. Procedimento Ordinário 0000037-
89.2010.403.6100 - 15ª Vara/SP – Justiça Federal. Em 22.07.2010 foi proferida decisão determinando 
a exclusão da União Federal do pólo passivo. Dessa decisão foi interposto agravo pela empresa. Em 
12.09.2011 proferida sentença sem resolução de mérito (indeferimento de petição inicial). Aguarda-se 
decurso do prazo de apelação. 
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24 Suspensão de Inscrição Estadual 
 

24.1 Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda. Mandado de Segurança 053.06.135909-5 - 13ª 
Vara de Fazenda Pública/SP. Em 26.01.2007 proferida sentença denegando a segurança, revogando 
a medida liminar. Foi interposto recurso de apelação pela empresa, sendo os autos remetidos ao 
Tribunal de Justiça em 28.05.2007 (Recurso de apelação nº 994.07.071116-5), cujo provimento foi 
dado parcialmente em 11.02.2008. Em 13.09.10 foi juntada petição de recurso especial e recurso 
extraordinário. Em 04.02.2011 os autos foram recebidos pela Coordenadoria da Presidência da Seção 
de Direito Público. Em 18.07.2011 foram proferidos despachos não admitindo o recurso especial e 
extraordinário. 
 

25 Cassação de Inscrição Estadual 
 

25.1  Valesul Petróleo Ltda. Procedimento Ordinário nº 0010952-93.2011.8.26.0053 - 13ª Vara de 
Fazenda Pública/SP - Em 16.06.2011 proferida decisão indeferindo o pedido de tutela antecipada. Em 
15.08.2011 proferida decisão reconsiderando o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela 
jurisdicional; 
 

25.2  Valesul Petróleo Ltda. Cautelar Inominada nº 053.09.034464-5 - 13ª Vara da Fazenda 
Pública/SP.  Em 05/10/2009 foi deferida a medida liminar. Processo nº 053.09.040663-2 (ação 
principal). Em 01.06.2011 contestação da FESP juntada. Prazo para réplica em 21.10.2011;  
 

25.3  Twister Distribuidora de Combustíveis Ltda. Procedimento Ordinário n° 053.09.023673-7 - 5ª 
Vara de Fazenda Pública/SP - Em 31.07.2009 foi deferida tutela, sendo manejado recurso de agravo 
de instrumento pela FESP em 18.08.2009. Em 18.10.2011 autos conclusos para decisão; 
 

25.4  Gasforte Combustíveis e Derivados Ltda. Processo Ordinário nº 053.07.129284-2 - 8ª Vara 
de Fazenda Pública/SP -. Em 05/10/2007 proferida sentença extinguindo o processo sem julgamento 
de mérito. Em 05.11.2007 recebido o recurso de apelação interposto pela autora (Recurso de 
Apelação nº 994.08.194969-2), cujo provimento foi dado em 15.03.2010. Em 06.07.2010 a FESP 
interpôs recurso especial, cujo seguimento não foi admitido em 03.02.2011. Em 19.04.2011 foi 
interposto agravo de instrumento em recurso especial, sendo os autos remetidos ao STJ em 
11.07.2011; 
 

25.5  Eldorado Combustíveis Ltda. Procedimento Ordinário nº 053.10.019449-7 - 6ª Vara da 
Fazenda Pública/SP . Em 18.06.2010 foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela jurisdicional. Em 25.03.2011 foi proferida sentença julgando improcedente a ação, 
sendo interposta apelação pelo contribuinte que foi recebida em 20.04.2011 e remetida ao Tribunal de 
Justiça em 21.06.2011 (Recurso de Apelação nº 0019449-33.2010.8.26.0053). Em 03.11.2011 
recebidos os autos pelo relator; 
 

25.6  Petronova Distribuidora de Petróleo Ltda. Cautelar Inominada nº 0048340-64.2010.8.26.0053 
- 12ª Vara da Fazenda Pública/SP - Em 30.12.2010 foi proferida decisão concedendo em parte a 
cautela pretendida. Em 12.01.2012 julgadas improcedentes a ação cautelar e ordinária. 
 

25.7  Millenium Petróleo. Mandado (de Segurança nº 114.01.2010.039164-0 - 1ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Campinas).  Em 06.10.2010 proferida sentença denegando a segurança. Em 
10.03.2011 foi juntado o recurso de apelação. Em 10.08.2011 os autos foram remetidos ao Tribunal de 
Justiça (Recurso de Apelação nº 0039164-72.2010.8.26.0114); 
 
25.8   Gold Distribuidora de Petróleo Ltda. Mandado de Segurança nº 053.07.109150-3 - 12ª Vara 
de Fazenda Pública/SP.  Em 03.09.2007 recebido o recurso de apelação interposto pela impetrante 
apenas no seu efeito devolutivo (Recurso de Apelação n. 994.08.189657-0). Em 20.10.2011 recebidos 
os autos pelo relator; 
 

25.9  Sky Lub Petróleo Ltda. Mandado de Segurança 114.01.2010.045471-4 - 1ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Campinas - Em 15.10.2010 proferida sentença denegando a segurança, 
revogando a medida liminar. Contra esta decisão o contribuinte manejou recurso de apelação 
(Recurso de Apelação nº 0045471-42.2010.8.26.0114), cujo provimento foi negado em 17.06.2011. 
Em 12.09.2011 interpostos recurso especial e extraordinário. 
 

26 Compensação de Precatório Alimentar com PPI 
 

26.1  Petrosul Distribuidora Transportadora e Comércio de Combustíveis Ltda. Processo Ordinário 
nº 2008.022912 - 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas.  O pedido de antecipação 
dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada pelo requerente foi deferido. Dessa decisão a FESP 
interpôs agravo de instrumento distribuído sob o nº 990.10.410070-4, cujo provimento foi dado em 
13.12.2010. Em 12.07.2011 autos conclusos para sentença. 
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27 Compensação de Débitos Tributários com Precatórios 
 

27.1 Usina Carolo S/A – Açúcar e Álcool. Mandado de Segurança nº 1145/10 - 2ª Vara da Fazenda 
Pública de Ribeirão Preto. Concedida a medida liminar, em 09.08.2010. A FESP apresentou recurso 
de Agravo de Instrumento. Em 18.01.2011 os autos foram recebidos pelo relator. Em 30.03.2011 
proferida decisão monocrática negando seguimento ao recurso, em face de sentença denegatória 
proferida no mandado de segurança. 
 
28 Fato Gerador de ICMS – Deslocamento de Mercadoria 
 

28.1 Ford Motor Company Brasil Ltda. Mandado de Segurança nº2010.020255 - Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Taubaté -  Em 07.01.2011 foi proferida sentença denegando a segurança, 
revogando a medida liminar concedida ao inicio. A impetrante renunciou o direito ao recurso, que foi 
homologado em 25.02.2011. A empresa ajuizou a ação anulatória nº 625.01.2011.003734-8, sendo em 
02.03.2011 deferida a antecipação dos efeitos da tutela. Em 17.11.2011 foi deferida a produção de 
provas. 
 
29 Sustação de Protesto 
 

29.1  Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional de São Paulo – Abrasel-SP. 
Mandado de Segurança nº 0044786.24.2010.8.26.0053 - 5ª Vara da Fazenda Pública/SP - Em 
03.12.2010 foi proferida decisão indeferindo a medida liminar. Em 16.02.2011 foi proferida sentença 
denegando a segurança, sendo manejado recurso de apelação por parte do contribuinte que foi 
recebido no efeito devolutivo em 21.07.2011. 
 
30 ICMS incidente sobre gorjetas 
 

30.1  Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional de São Paulo – Abrasel-SP.  
Mandado de Segurança n°0035703-81.2010.8.26.0053 - 2ª Vara da Fazenda Pública/SP. Em 
06.10.2010 foi proferida decisão indeferindo a medida liminar. Em 22.03.2011 foi proferida sentença 
denegando a segurança, sendo manejado recurso de apelação por parte do contribuinte recebido 
devolutivo em 13.07.2011. 
 
31 Imunidade de livros 
 

31.1  Câmara Brasileira de Livro – CBL. Mandado de Segurança nº. 0025598-45.2010.8.26.0053 - 
1ª Vara da Fazenda Pública/SP - Em 19.08.2010 foram deferidas a medida liminar. A Fazenda interpôs 
o recurso de Agravo de Instrumento, que foi registrado sob o nº 990.10.466120-0, tendo seu 
seguimento negado em 21.02.2011. Em 05.04.2011 houve a interposição de recurso especial e os 
autos foram remetidos para o processamento de recurso em 25.04.2011. 
 
32 Imunidade – Energia Elétrica 
 

32.1  Instituto Espírita Nosso Lar - Mandado de Segurança – nº 053.09.009598-0 - 11ª Vara da 
Fazenda Pública/SP -– Sentença denegando a segurança, com apelo do contribuinte improvido pelo 
TJSP em 10.05.2010 (Recurso de Apelação nº 990). Opostos embargos de declaração pelo 
contribuinte, acolhidos em 26.07.2010. Em 13.09.2010 foram opostos novos Embargos de Declaração 
que foram recebidos pelo relator em 15.09.10, porém não foram acolhidos. Em 08.06.2011 sobrestado 
(repercussão geral no STF). 
 
33 Acesso a Informações – Sigilo 
 

33.1   Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A. Procedimento Ordinário 0042972-
74.2010.8.26.0053 - 14 ª Vara da Fazenda Pública/SP. Em 22.11.2010 foi deferida a liminar. Em 
09.08.2011 sentença julgando improcedente o pedido. Em 13.09.2011 o contribuinte interpôs 
Embargos de Declaração, que foram acolhidos em 14.09.2011. Em 05.10.2011 recebido o recurso de 
apelação do autor, em seus regulares efeitos. 
 
34 Restrição à abertura de filial da revendedora de combustíveis 
 

34.1  Safra Distribuidora de Petróleo Ltda. Cautelar Inominada 0033231-73.2011.8.26.0053 - 12ª 
Vara da Fazenda Pública/SP. Em 29.09.2011 indeferido o pedido de liminar, o contribuinte manejou 
recurso de agravo de instrumento (Agravo de Instrumento nº 0263972-77.2011.8.26.0000), sendo 
negado o efeito suspensivo pelo relator no TJSP em 25.10.2011. 
 
35 Incidência do ICMS sobre receitas decorrentes de mera disponibilidade dos serviços de 
telefonia ou assinaturas sem plano de franquia de minutos ou tráfego 
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35.1 Telecomunicações de São Paulo S/A- TELESP Mandado de Segurança 0034181-
82.2011.8.26.0053 - 12ª Vara da Fazenda Pública/SP.  Em 19.09.2011 indeferida a medida liminar, 
sendo manejado recurso de agravo de instrumento por parte do contribuinte (Agravo de Instrumento nº 
0242989-57.2011.8.26.0000). Em 07.11.2011 foi proferida sentença concedendo a segurança. Em 
14.12.2011 a FESP interpôs recurso de apelação.  
  

 
2.b Gerenciamento da Dívida Ativa - Ajuizamentos: 
 
O Sistema da Dívida Ativa possibilitou o agrupamento de várias CDAs do mesmo devedor de 
ICMS declarado em uma única execução (em média na proporção de 3 para 1). 
 
Resultado: 

Foram ajuizadas 221.424 execuções fiscais, nas quais foram condensadas 605.490 certidões da 
dívida ativa, que correspondem ao valor total de R$ 24.765.558.137,05 

 
Debitos Ajuizados 2011 

 
Mês de Ajuizamento Qtd. Cda´S Qtd. Execuções Valor ( R$)

Janeiro 20.155 9.280   3.530.062.791,41

Fevereiro 15 15        81.653.305,44

Março 137.508 25.455    7.718.241.953,60

Abril 229 229           5.276.066,00

Maio 15.743 8.571       798.581.693,14

Junho 35.689 8.052         58.544.794,43

Julho 186.003 63.976    5.283.872.972,01

Agosto 14.500 4.681         23.591.310,01

Setembro 18.399 7.677    2.576.464.760,24

Outubro 92.271 31.274     2.451.936.586,00

Novembro 37.137 26.108     2.190.894.314,54

Dezembro 47.841 36.106           46.437.590,23
Total               605.490             221.424    24.765.558.137,05  

 
2.c Arrecadação 
 
Houve um incremento na arrecadação da receita ordinária, fato que se deveu aos reflexos das 
inscrições de IPVA e a adoção de medidas na recuperação do crédito público. A arrecadação 
de débitos inscritos totalizou o valor de  R$ 1.142.773.588,00.  
 

 

Relatório de Arrecadação - Dívida Ativa 2011 

Mês Total Mês (R$) 

Janeiro 73.757.553,76 

Fevereiro 75.158.837,93 
Março 77.547.831,49 
Abril 78.791.468,45 
Maio 104.638.707,03 
Junho 95.450.776,23 
Julho 116.058.451,36 
Agosto 107.645.387,04 
Setembro 104.536.470,57 
Outubro 112.809.747,61 
Novembro 101.167.710,40 
Dezembro 95.210.646,13 

Total Geral 1.142.773.588,00  
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3. Área da Consultoria Geral 
 

Com atuação predominantemente preventiva, a PGE continuou a dar, em 2011, a prestação de 
assessoria jurídica às Secretarias de Estado, Autarquias e aos demais órgãos do Poder Executivo. 
 

 Destaque: 

- Elaboração de 28.540 pareceres e de 3.664 minutas de informações em Mandados de Segurança, 
pelas Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado e da Administração indireta; 
- A Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares elaborou: (i) 1.357 portarias instauradoras de 
processos disciplinares; (ii) 1.049 relatórios finais ; (iii) 2.470 audiências, com oitiva de 4.495 pessoas 
(acusados, denunciantes, testemunhas). Ao final de 2011, a Coordenadoria tinha em andamento um 
saldo de 4525 processos administrativos disciplinares e 961 sindicâncias. 

Principais Questões Analisadas pela Área da Consultoria Geral em 2011: 

1) Análise do anteprojeto de lei de instituição do regime de previdência complementar dos 
servidores, que resultou a edição da Lei nº 14.653/2011. 

2) Análise, juntamente com a Coordenadoria de Empresas e Fundações do Gabinete do Procurador 
Geral do Estado e Gabinete da Procuradoria Fiscal, da cobrança, pelo Município de São Paulo, de 
ISSQN ref. ao transporte metropolitano de passageiros, que resultou o ajuizamento da ADI nº 
0304416-55.2011.8.26.0000. 

3) Participação em reuniões e orientação jurídica ref. ao Projeto “Escolas Prioritárias” da Secretaria 
da Educação. 

4) Análise da viabilidade jurídica do Programa “Creche Escola”. 

5) Exame de minutas-padrão de convênios/contratos entre o Estado de São Paulo e os Municípios 
da Região Metropolitana da Grande São Paulo. Objetivo: implementar o compartilhamento das 
responsabilidades pelo oferecimento universal e adequado dos serviços de abastecimento de 
água e esgoto sanitário em Municípios da Grande São Paulo nos próximos 30 anos, atribuindo à 
Sabesp a exclusividade na prestação dos serviços e estabelecendo a ARSESP como responsável 
pelas funções de regulação, inclusive tarifária, controle e fiscalização dos serviços. 

6) Pareceres relevantes elaborados/aprovados:  

  

Parecer PA  Indicador 

 nº 22/2011 
- apontou a viabilidade de credenciamento de hospitais gerais para atuação em 
apoio às atividades do Hospital do Servidor Público Estadual. 

nº 23/2011 
- apontou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 14.274/2010, que 
dispõe sobre a rotulagem de produtos transgênicos no Estado de São Paulo, 
promulgada pelo Presidente da Assembléia Legislativa. 

nº 25/2011 - apontou a irregularidade do cálculo/pagamento de RETP aos Policiais Militares. 

nº 57/2011 
- apontou a inconstitucionalidade de lei municipal (Paraguaçu Paulista) que 
autoriza e regula a venda de mercadorias alheias e serviços estranhos às 
atividades sanitárias em farmácias e drogarias. 

nº 58/2011 
- apontou a viabilidade de ajuizamento de ação contra a Renovias Concessionária 
S/A, pleiteando a invalidação do procedimento licitatório que resultou na 
concessão da Rodovia SP-340 

n°84/2011 

-analisou a incidência do Adicional de Local de Exercício – ALE na base de 
contribuição previdenciária e de sua inclusão no valor dos proventos de 
inatividade e pensões de policiais civis, militares e outras categorias de 
servidores. 

 

 
4. Centro de Estudos 
 

 

I. Área de Aperfeiçoamento 
Promoveu diversas atividades de aperfeiçoamento em 2011, em variadas modalidades:  
 

a)realização própria, nas suas dependências; 
b) atividades em parcerias com outras instituições de ensino, nas dependências do Centro de 
Estudos; 
c)aquisição de vagas em eventos e cursos promovidos por outras entidades. 
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Nas três modalidades, o Centro de Estudos abriu 2.215 vagas em 49 diferentes cursos –  não foram 
computados os cursos regulares oferecidos pela Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado - 
ESPGE.  
 

Certificados de participação: 2.406 entre Procuradores, servidores, estagiários e público externo 
computados os cursos oferecidos pela ESPGE. 
 

Auxílio Financeiro: deferimento de 124 novos pedidos de ajuda financeira de Procuradores e servidores 
da PGE, sendo que atualmente 145 integrantes da instituição recebem auxílio pela  frequência a cursos 
de graduação, pós-graduação e extensão universitária. 
 

 Pogramas pró-livro e pró-software . Foram deferidos 2.317 pedidos de reembolso no âmbito do pró-livro 
e 175 pedidos no âmbito do pró-software.  
 
II. Área de Divulgação 
Promoveu as seguintes atividades durante 2011, relativas às diversas publicações de responsabilidade 
do Centro de Estudos: 
 

Boletim – novembro/dezembro 2010 – distribuídos 3.800 exemplares em 2011; – Janeiro e 
fevereiro/2011- impressão e distribuição de 900 exemplares;– Março e abril/2011 – impressão e 
distribuição de 900 exemplares; – Maio e junho/2011 – impressão e distribuição de 900 exemplares; 
Publicação de 28 edições do “jurisclip”. 
 

Destaca-se a publicação de duas Revistas da Escola Superior da PGE, com tiragem de 2.400 
exemplares por volume (Volume 1 – relativa ao ano de 2010 e Volume 2, relativa ao ano de 2011). 
 
III. Área de Biblioteca e Documentação 
Promoveu uma política de captação de doações de livros, junto a autores e editores, tendo sido 
incorporadas 64 obras ao acervo. 
 
IV. Escola Superior da PGE 
No ano de 2011 a ESPGE promoveu 4 cursos de Pós-Graduação, especialização lato sensu, 
totalizando 205 alunos no primeiro semestre e 189 no segundo semestre: 
 

 
A ESPGE realizou série palestras e aulas abertas. Total: 94 atividades. Objetivo: reunir esforços e 
instituir parcerias para que o curso oferecido tivesse a melhor qualidade do corpo docente e  discente. 
Destaque: celebração de convênio entre a PGE e a AGU. Finaldade: realizar  curso, pelas respectivas 
escolas, na modalidade Especialização/Pós Graduação lato sensu em Direito Processual Civil. 

Cursos de Especialização Lato Sensu 
Ministrados Pela Espge - 2011 

Cursos Turmas Situação 

Direito do Estado 2010/2011 Em processo de orientação com previsão de entrega de 
trabalhos de conclusão do curso para abril de 2012. 

Direitos Humanos 2011/2012 Curso em andamento. 

Direito Ambiental 2011/2012 Curso em andamento. 

Direito Processual Civil 2011/2012 Curso em andamento. 

Cursos de Especialização Lato Sensu 
Fase de Preparação e/ou Depósito do Trabalho de Final de Curso - TCC 

Cursos Turmas 

Direito Tributário 2009/2010 

Direito Processual Civil 2009/2010 

Direitos Humanos 2009/2010 

Direito do Estado 2009/2010 

 
 
5. Atividade Correicional 
 

Realiza o controle interno de legalidade e eficiência. Em 2011, as principais medidas foram: 
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Medidas Qtdade Medidas Qtdade 
Autuações de Novos Processos 51 Manifestações Diversas 10 
Processos Arquivados 13 Planos de Aulas recebidos 87 
Audiências Realizadas 18 Portarias 7 
Apurações Preliminares 23 Processos Administrativos Disciplinares 4 
Certidões expedidas 1 Sindicâncias Administrativas 3 
Ofícios - Expedidos 
           - Recebidos 

18 
32 

Relações de Remessa - Expedidas 
                                      - Recebidas 

210 
237 

Correições Ordinárias Realizadas 17 Ordem de Serviço 1 
Estágios Confirmatórios 123 
 
6. Coordenadoria de Precatórios 
 

Em 2011 foram apresentadas 585 manifestações processuais, 210 iniciais (mandado de segurança/ 
medida cautelar), 140 respostas (sequestros/mandado de segurança) e 170 recursos. Realizadas 520 
diligências em cartório, 20 perante outros órgãos, 9.142 atendimentos e 34.986 manifestações 
administrativas. 
 

Pagamento Efetivado: R$ 1.999.501.521,21, sendo: 
  
a) R$ 546.095.620,27 em atendimento a requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno 
valor. Beneficiados:  63.585 credores em 9.025 requisitórios. 
 

 b) R$ 1.453.405.900,94  foi depositado em conta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a 
realização de pagamentos, como previsto pela EC 62. 
 
7. Ouvidoria 
 

Atendimentos: 3.958 realizados, sendo: 
 1.518 pelo Sistema das Ouvidorias, que possui um link disponível no site da PGE; 934 pelo notes da 
Ouvidoria da PGE; 12 por cartas; 1.475 por telefone; 19 pessoalmente.  
 

72% referem-se a pedidos de informação/orientação, especialmente sobre dívida ativa e precatórios. 
 
8. Procedimento Administrativo de Reparação de Danos 
 

- Pedido de indenização administrativa: 10 novos expedientes foram protocolados. 
- Indenizações deferidas: 3  
- Indenizações indeferidas: 8 
- Pagamento: R$ 2.611,35 
- Objeto dos pedidos de indenização: acidente de trânsito; danos ou perecimento de bem móvel; morte 
de familiar, falha em atendimento médico, prisão indevida e indenização de natureza funcional. 
O valor das indenizações, quando comparado com o ano de 2010, é bastante reduzido. Em 2010  
ocorreu pagamento de indenização paga aos familiares de dois cidadãos mortos por policiais militares, 
no exercício da função pública. 
 

9. Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
 

Destaque, em 2011, para as seguintes medidas: 
- Implantação do Módulo do PGE.net para a Execução Fiscal Eletrônica para as ações ajuizadas na 
comarca da capital. 
O programa permite : a)  execuções fiscais sejam ajuizadas por meio de troca de informações entre os 
sistemas do Tribunal de Justiça e da PGE, sem a necessidade de impressão ou protocolo; 
b)Procuradores recebam intimações eletrônicas no próprio sistema e promovam o andamento processual 
diretamente de seus microcomputadores, por meio de documentos digitais certificados eletronicamente. 
Nessa modalidade de processo, as petições são encaminhadas instantaneamente ao Tribunal de 
Justiça, que fornece um recibo eletrônico que vale como protocolo. 
Entre os meses de outubro a dezembro de 2011 foram ajuizadas 13.940 CDA´s distribuídas em 3.532 
Execuções Fiscais. 
- Sistema da Dívida Ativa foi aperfeiçoado para receber informações de outros órgãos do estado, tais 
como as referentes aos dados do RENAVAN para os débitos de IPVA e Multas, e do faturamento mensal 
dos contribuintes. 
- Migração da tecnologia utilizada no banco de dados do sistema - passou do IBM DB2 para o Oracle. A 
modificação reduziu o custo do contrato e melhorou o tempo de resposta do sistema para os usuários e 
para os contribuintes. 
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Defensoria Pública 
 
 
 
 
Demonstrativo de Despesas 

 
                                                                                                R$ mil 

                                                                                                                                                                  
 
Número de Funcionários 

 
 
 
I – Apresentação 

 
Missão institucional prover assistência jurídica integral e gratuita, no âmbito extrajudicial e 
judicial, àqueles que não têm condições financeiras de constituir um advogado sem prejuízo da 
sua própria subsistência ou de sua família.  
 
Público-alvo: população de baixa renda de todo o Estado de São Paulo. Adota-se, como critério 
básico, o patamar de 3 salários mínimos de renda familiar como teto para a obtenção do 
atendimento pela Defensoria.  
 
De acordo com o artigo 134, § 2º, da Constituição Federal às Defensorias Públicas Estaduais 
são asseguradas autonomia funcional, administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária 
e recebimento de seus recursos por meio de duodécimos (artigo 168 da CF). A Defensoria 
Pública tem a incumbência de atuar em todos os casos de competência da Justiça Estadual, 
acompanhando os processos até os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal.  
 
As duas grandes áreas de atuação judicial da Defensoria são: 

 

- Cível: abrange toda a área de família, sucessões, obrigações e contratos, direito imobiliário e registral 

e ações contra o próprio Poder Público, 
 

- Criminal: atuação nas varas criminais, no tribunal do júri, execução criminal, análise dos autos de 
prisão em flagrante e atuação nos procedimentos de apuração de ato infracional (área da infância e 
juventude).  

 

Defensoria descentralizou a sua atuação para assegurar prioridade para as regiões com 
maiores índices de exclusão social e adensamento populacional, criando-se em cada unidade 
regional instalações apropriadas para atendimento à população de baixa renda.  

2010 2011 11/10

Secretaria 822 904 10,0%

   Ativos 822 904 10,0%

Total da Pasta 822 904 10,0%

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 477.139,6 535.819,1 12,3%

Pessoal 116.368,6 164.481,8 41,3%

   funcionários ativos 102.388,9 144.832,9 41,5%

   obrigação patronal/insuf financeira 13.979,7 19.648,9 40,6%

Custeio 356.206,0 367.607,8 3,2%

Invest imentos 4.565,0 3.729,6 -18,3%

Total da Despesa (1+2+3) 477.139,6 535.819,1 12,3%
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I – Medidas Administrativas 
 
Principais Ações adotadas em 2011 
 

 - Estruturação das Regionais e Unidades da Defensoria: 
 

1) Instalação de novos espaços 

Unidade em Carapicuíba, Santana e Franca e salas nos Fóruns do Butantã, Itaquaquecetuba, 
Franco da Rocha, São Carlos e Piracicaba. 

 

2) Estruturação das salas utilizadas nos fóruns e nas sedes da Defensoria Pública: 
 

a) Adequação das salas utilizadas nos fóruns e nas sedes da Defensoria: 

- Acessibilidade na Unidade de Atendimento de Araçatuba;  
- Levantamento planialtimétrico em terreno na cidade judiciária de Campinas; 
- Fornecimento e instalação de cancela de estacionamento na cidade judiciária de Campinas; 
- Serviços de Execução de Instalação elétrica de Baixa Tensão na Unidade da Vara de Execuções 

Criminais do Fórum da Barra Funda. 
- Reformas: a) piso interno e externo da unidade Regional Leste Penha de França; em área cedida      
para uso da Defensoria no antigo prédio da UNESP/Franca (Atual CIRG - Centro Integrado 
Regional do Governo Franca); b)  8º andar do edifício sede DPG - Defensora Pública-Geral; 
- Pintura geral na Unidade Regional de Presidente Prudente, Taubaté e Araçatuba; 
- Instalações: - Cobertura para estacionamento na regional de Presidente Prudente; - Divisórias nas 
unidades de Boa Vista 200 - 8º andar, Avaré, Fórum do Butantã, Unidades de Atendimento em 
Carapicuíba, Diadema, Franca, Infância e Juventude, Itaquaquecetuba, Jaú, Marília (criminal), 
Piracicaba, Santana, Santo André, São Miguel e no Fórum de Jabaquara; - Persianas nas Unidades 
de Atendimento em Araraquara, Jundiaí, Santana, São Carlos, São José de Rio Preto, São José 
dos Campos, Santo Amaro e Prédio Sede na Boa Vista 200; - Ar condicionado nas unidades de 
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Marília, Santo Amaro, Santos e Araçatuba. 

 

b) Infraestrutura física e tecnológica 

- Aquisições: a) mobiliário para as unidades da Defensoria Pública; b) sistema de climatização nas 
unidades Araçatuba, Marília, Presidente Prudente, Santos, Santo Amaro e Ribeirão Preto;  c) Porta 
de Vidro na sede da Boa Vista, nº 200; d) modems 3G; e) 440 computadores tipo desktops 
distribuídos nas seguintes sedes: Araçatuba, Araraquara, Avaré, Brasília, Butantã, Carapicuíba, 
Diadema, Franca, Guarulhos, Ipiranga, Itaquera, Jundiaí, Lapa, Liberdade, Mogi das cruzes, Nossa 
Senhora do Ó, Osasco, Penha, Registro, Ribeirão Preto, Santana, Santo Amaro, Santo André, 
Santos, São Bernardo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos campos, Sede (Boa Vista 
200), Sorocaba,  Taubaté, Vila Mimosa, Vila Prudente.; f) 150 notebooks adquiridos  aos 
Defensores Públicos que ingressaram na carreira nos  3º e 4º Concursos); g) Fiscalização e 
execução da instalação das centrais de PABX nas unidades Santana, Ribeirão Preto, Presidente 
Prudente, Fórum do Ipiranga, Araçatuba, Araraquara, Mogi das Cruzes, Registro e Itaquera; h) 
Execução de obras de Infraestrura de Rede nas Regionais de Bauru, Araraquara, Santo André, 
Itaquaquecetuba, Marília, Carapicuíba; Piracicaba, São Miguel Paulista, Franca, Fórum Criminal da 
Barra Funda, do Butantã e Presidente Pudente; i) Locação de Veículos de representação e de 
serviços para as unidades da Defensoria Pública; j)  Prestação de Serviços de Solução de 
Impressão Departamental. 

 

3) Complementação do Material da Brinquedoteca para as seguintes Unidades:  

São Bernardo do Campo, Jundiaí, Santos, São Vicente, Sorocaba, Guarulhos, Araçatuba, Lapa, 
Pinheiros, Nossa Senhora do Ó, Santana, Santo Amaro, Itaquera, São Miguel Paulista, Penha, Vila 
Prudente, Tatuapé, Campinas, Bauru, Jaú, Marília, São José Do Rio Preto, São José dos Campos, 
Osasco, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes, Taubaté, São Carlos, Araraquara, Presidente Prudente, 
Regional Criminal e Regional Central da Capital.  

 

4)  Sistemas corporativos:   
 

- Sistema Integrado de Atendimento – SAI.  Destacam-se as seguintes atividades: 

a) Distribuída nova versão do sistema em janeiro de 2011; 
b) Melhora no desempenho e performance do atual SIA; 
c) Apoio e suporte para esclarecimento de dúvidas operacionais e geração de relatórios gerenciais; 
d) Evolução do Sistema SIA (Novo Defensoria OnLine) – levantamento dos requisitos, elaboração dos 
casos de uso, prototipação de telas, modelagem de dados e desenvolvimento dos módulos Primeiro 
Atendimento, Acompanhamento de Processo, Atendimento Multidiciplinar, Perfil Pessoal e Secretaria. 
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- Novo Módulo Convênio – Módulo integrado a Defensoria OnLine para acompanhamento e auxílio das 
atividades prestadas pelas entidades conveniadas à Defensoria Pública do Estado. Realização: 

levantamento dos requisitos, elaboração dos casos de uso, modelagem de dados e desenvolvimento do 
novo módulo, conforme regra de negócio, sugestões e recomendações de melhorias. 
 

- Novo sistema de inscrição dos Advogados do convênio OAB/SP Aplicação desenvolvida para a 
inscrição realizada em novembro de 2011, dos Advogados que atuam no Convênio mantido com a 
OAB/SP, para Prestação de Assistência Judiciária Complementar.  
 

- SGPDOC - Sistema de Gestão de Processos e Documentos – Continuidade às atividades de suporte, 
manutenção evolutiva e corretiva, para otimização do sistema, em pleno uso por todas as unidades da 
Defensoria, facilitando a tramitação dos documentos internos; 
 

- SRH – Sistema de Recursos Humanos: Foram realizadas diversas atividades de manutenção 
evolutivas e corretivas, desenvolvimento e a implementação da folha de pagamento como módulo do 
SGRH.   Parceria: IPT. Destacaram-se em 2011:  
 

a) Modelagem das funções de cálculo; 
b) Desenvolvimento da rotina de crédito consignado; 
c) Início da implementação da rotina de criação do arquivo de imposto de renda; 
d) Implementação dos módulos auditoria e holerite online; 
e) suporte técnico para geração da folha de pagamento.  

 

- Sistema de Compras – Ferramenta de interesse e apoio da Coordenadoria Geral de Administração, 
altamente pró-ativa, que indica ao usuário o momento exato que ele deve agir e o que fazer, focado na 
aquisição de materiais pela DPESP. O projeto visa trazer ao usuário as suas pendências, de acordo com 
o papel que ele desempenha e o andamento de cada instância do processo.  No ano de 2011 foram 
realizadas as atividades de levantamento dos requisitos, elaboração dos casos de uso, prototipação de 
telas, modelagem de dados e início do desenvolvimento dos módulos Requisições e Processos. 
 

- Programa de Gestão de Contratos: Foram desenvolvidas melhorias no programa utilizado pelo 
Departamento de Orçamento e Finanças para controle de prazo e andamento dos contratos da 
Defensoria Pública. 
 

- Sistema de Gerenciamento de Filas - Implantação do programa utilizado em locais de atendimento ao 
público que emite senhas e gerencia todo o fluxo que o cidadão percorre para ser atendido na unidade, 
com pesquisa de satisfação dos cidadãos. Em funcionamento nas unidades de Araraquara, Mogi das 
Cruzes, Registro, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Sorocaba, Itaquera e Jundiaí. 
 

5) Segurança da Informação - publicado ato normativo que institui a Política de Uso de Recursos de 
Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC. 
 

6) Parcerias técnicas e integrações com outros órgãos  

- Implantação do serviço de requisição de acesso ao sistema ARISP, na Defensoria Pública do Estado 
de São Paulo, para emissão de certidões digitais pelos cartórios de Registro de Imóveis, conforme 
termo de cooperação firmado com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – 
ARISP; 
 

- TJSP – Implantação do serviço de requisição de acesso ao sistema E-SAJ na Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, para peticionamento eletrônico e consulta de processos via web, conforme 
Resolução TJ 551/2011, que regulamenta o processo eletrônico no Estado de SP.  Parceria:  Infoseg. 

 

7) Conectividade: 

- Consolidado o Projeto WebTV  transmite ao vivo, via portal, as sessões do Conselho Superior;  
- Implantado na unidade Jundiaí o piloto do projeto Salas de Videoconferência; 
- Iniciado processo de distribuição e ativação dos modens adquiridos no projeto Defensoria Digital 3G. 
No ano de 2011 foram distribuídos 218 modens.  
- Intragov – serviços de transmissão de dados, comunicação de voz, vídeo-conferência e acesso à 
Internet. No ano de 2011, os links de acesso à rede do governo foram implantados nas Unidades 
Tatuapé, Santo André, Piracicaba, Guarulhos (Infância e Juventude), Franca, Bauru, Vila Mimosa, Fórum 
de Itaquaquecetuba, Marília (Sede Criminal). Efetivação do aumento de capacidade de acesso dos links 
Intragov  existentes e adequação para o novo projeto da Telefônica, denominado Intragov III; 
- Otimização dos processos de trabalho da equipe de suporte a usuários CTI e amadurecimento da 
ferramenta de atendimento de chamados OTRS, que permite o controle e registro das chamadas 
enviadas ao email cti@defensoria.sp.gov.br, centralizando os chamados de suporte dirigidos à CTI. 

mailto:cti@defensoria.sp.gov.br
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Assessoria de Convênios 
 

1) Convênio DPE/OAB 
 

- Fiscalização e acompanhamento do serviço prestado pela OAB e pelas demais entidades 
conveniadas no ano de 2011. Expedidos: 2.915 ofícios e 282 memorandos. 

- Continuidade das tratativas com o Tribunal de Justiça do Estado para a implantação da “certidão 
eletrônica de honorários”. Objetivo: agilizar no processamento dos documentos e permitir controle 
efetivo quanto à sua expedição. 
- Realização de  9 reuniões com a Comissão de Assistência Judiciária/OAB para tratar de convênio.  
- Estreitamento das relações com o Tribunal de Justiça visando prestar as informações necessárias 
para auxiliar Magistrados e Diretores de Cartório a preencherem as certidões de honorários, com 
encaminhamento de modelos. 
- Organização, arquivo e andamento dos processos fiscalizatórios da atuação dos advogados 
pertencentes ao Convênio DPE/OAB; sedia reuniões mensais das Câmaras Julgadoras, compostas, 
cada uma, por dois Defensores Públicos e dois Membros da OAB/SP. 
 
- Realizadas 791.184 indicações de advogados para atuação em demandas judiciais - Defensoria: 
121.101; OAB/SP: 670.083. 

- Novo edital para inscrições foi publicado em outubro de 2011, via internet, aos advogados 
interessados na prestação de serviço. A lista de novos inscritos foi homologada em 23/01/2012. 

 

 

 

Novos Convênios celebrados: 07 
a) Instituto Educacional São Paulo – IES; 
b) CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo; 
c) Associação Educacional Toledo - Toledo Tupi; 
d) Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Unesp Araraquara; 
e) Fundação Toledo - Toledo Bauru; 
f) Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Jair Jesuíno Andrade – CEDECA São 
José dos Campos; 
g) Instituto de Psicologia da USP. 

 

2) Outros Convênios: 
 

 A Assessoria de Convênios é responsável pelo acompanhamento da execução do plano de trabalho de 
32 convênios estaduais. 
- Ofícios expedidos às conveniadas e Coordenadores Regionais: 433. 
- Prestações de contas analisadas: 233. 
- Manifestações sobre celebração de convênios, termos de cooperação, aditamentos e procedimentos 
fiscalizatórios: 156 
- Processos administrativos fiscalizatórios instaurados contra entidades conveniadas: 125 
- Elaboração da Cartilha: “Convênios com a Defensoria Pública, Celebração, Execução, Fiscalização e 

Prestação de Contas”; 
 

Convênios/ aditados e prorrogados: 16 
a) ASBRAD - Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude; 
b) Associação da Pastoral da Moradia da Diocese São Miguel Paulista; 
c) Centro de Defesa dos Direitos Humanos "Padre Ezequiel Ramin" - CEDECA Belém; 
d) Casa de Isabel – Centro de Apoio à Mulher, à Criança a ao Adolescente, Vítimas de Violência 
Doméstica; 
e) Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Jair Jesuíno Andrade – CEDECA São 
José dos Campos; 
f) Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos; 
g) Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 
h) Faculdade de Direito de Franca; 
i) Obras Sociais Nossa Senhora Aquiropita; 
j) UNAS - União de Núcleos e Associações e Sociedades de Heliópolis e São João Clímaco; 
k) FUNAP – Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel; 
l) IMESC – Instituto de Medicina e Criminologia de Osasco; 
m) Município de Tarumã; 
n) Organização Educacional Barão de Mauá; 
o) Associação Educacional de Ensino Superior, mantenedora da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos – Unilago; 
p) IDDD – Instituto de Defesa do Direito de Defesa 
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Convênios Encerrados: 02 
 
a) Fieo – Fundação e Instituto de Ensino para Osasco; 
b) Centro Acadêmico XI de Agosto. 

 

Convênios Rescindidos: 01  
 
a) Instituto do Negro Padre Batista. 

 

Termos de Cooperação Aditados/Prorrogados: 02 
 
a) Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Prudente;  
b) Provita – Programa Estadual de proteção a testemunhas. 

 

Novos Termos de Cooperação celebrados: 10 
 
a) Câmara Municipal de São Paulo; 
b) TVO Publicidade S/A; 
c) Instituto Sou da Paz; 
d) Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP; 
e) Movimento do Ministério Público Democrático;  
f) Serviço Franciscano de Solidariedade – Sefras; 
g) Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos - Cedeca Interlagos;  
h) Associação Educacional Nove de Julho – Uninove;  
i) Município de São José do Rio Preto – atuação no Centro de Referência de Atendimento da Mulher; 
j) Município de São Carlos – Cessão de servidores aprendizes para atuação na regional da 
Defensoria Pública de São Carlos. 

 

Termos de Cooperação rescindidos: 02 
 
a) ITTC – Instituto Terra, Trabalho e Cidadania;   
b) IDDD -– Instituto de Defesa do Direito de Defesa – 10 casos mensais na área criminal. 

 

 

- Área de Recursos Humanos 
 
- Posse dos servidores aprovados nos Concursos Públicos: II Concurso de Ingresso na Carreira de 
Oficial de Defensoria; I Concurso de Ingresso na Carreira de Agente de Defensoria; IV Concurso de 
Ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado; 
 

- Estagiários de Direito:  Foram credenciados após concurso público 1.053 estagiários, para fins de 
reposição, dentre os 1.473 estagiários ativos em 31/12/2011, nos termos do artigo 72 da Lei 
complementar nº 988/2006. 
 

- Estagiários administrativos: Foram credenciados 336 estagiários de ensino médio e superior (alunos 

de cursos de Administração) por meio do convênio com CIEE – Centro de Integração Empresa Escola. 
 

- Pedidos de exoneração: Defensores Públicos: 18; Servidores: 90  
 

- Cursos: 
IV Curso Preparatório de Defensores Públicos (período: 31/01/2011 a 11/02/2011- Público: 78 
Defensores que ingressaram em 28/01/2011); V Curso (período: 11/04/2011 a 15/04/2011- Público: 12 
Defensores que ingressaram em 11/04/2011). 

 
 

III – Escola da Defensoria Pública – EDEPE 
 
Atividades Realizadas:  
 

 

- Publicações: 

a) Revista da Defensoria Pública – Princípios e atribuições institucionais;  
b) Boletim da Defensoria Pública n. 2 (publicação eletrônica);  
c) Cartilha “Direitos da Mulher”;  
d) Cartilha “Mães no cárcere”;  
e) Cartilha “Orientações para o atendimento” (eletrônica). 
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-Periódicos:  

Assinatura da Revista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC para as Unidades da 
Defensoria Pública; 
 

- Programas de Aperfeiçoamento: 

a) Programas de capacitação de Defensores e servidores por meio do reembolso de cursos de 
graduação e pós-graduação lato e stricto sensu;  
 

b) Programas “Pró-Livro” e “Pró-Software”;  
 

c) Contratação de empresas terceirizadas para promoção de congressos, seminários, palestras e 
cursos de aperfeiçoamento para membros, servidores e estagiários da Defensoria Pública. 

 
-Aquisição de materiais e serviços:  
 
1) Contratação de serviços:  
a) serviços gráficos para confecção de material personalizado para uso da EDEPE em eventos 
diversos; b) serviços de hospedagem, alimentação, transporte e infraestrutura para realização do “V 
Pré-Encontro dos Defensores Públicos Estaduais em 2011”; c) serviços gráficos de confecção de 
coletâneas temáticas diversas; d) serviços gráficos de confecção de blocos e pastas personalizados 
para o “IV Curso de Formação de Defensores Públicos”; e) serviços gráficos de impressão e 
acabamento do Estatuto da Criança e do Adolescente; f) serviço de transporte dos participantes do “IV 
Curso Preparatório de Defensores Públicos”; e) serviços gráficos de confecção de blocos de notas e 
pastas personalizados para o “Curso de Promotoras Legais Populares”; f) serviço de revisão ortográfica 
de publicações da EDEPE; g) serviços gráficos de impressão e acabamento de cartilhas para o Núcleo 
Especializado da Infância e Juventude (Cartilha “Benefício de Prestação Continuada” e “Assistência 
Social”); h) locação de van para transporte dos participantes do evento “Monitoramento de Locais de 
Privação de Liberdade”; i) tradução do texto em inglês “Eyewhitness”, do Departamento de Justiça 
norte-americano, para o idioma português; j) contratação de intérprete de LIBRAS para eventos 
promovidos pelo Núcleo Especializado do Idoso e da Pessoa com Deficiência: 
 

2) Formalização de Atas de Registro de Preços:  
a) passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais; 
b) fornecimento de alimentação em eventos realizados ou apoiados pela EDEPE na região 
metropolitana de São Paulo e nas cidades de Campinas e Jundiaí. 
 
-Eventos Promovidos ou Apoiados pela EDEPE: 
 

  I - Formação Continuada: Cursos 

 

- Aperfeiçoamento "Conhecendo a Defensoria Pública" – Sorocaba 

- Acolhimento aos Estagiários - Regional Norte-Oeste, ABCD e Araçatuba 

- Acolhimento e Capacitação dos Estagiários de Direito da Regional Central 

- Criminologia 

- Direito do Consumidor 

- Extensão de Direito e Terceiro Setor 

- Tribunal do Júri: algumas reflexões e análises práticas 

- Programa de Capacitação para o Atendimento - Guarulhos 

- Capacitação dos Estagiários - Fórum Criminal da Barra Funda 

- Preparatório de Defensores Públicos (IV e V) 

- Saúde Mental, Drogas e Internação 

- Triagem na Capital 

- Sensibilização de Defensores Públicos para atuação em favor das Mulheres em Situação de 
Violência 

- Oficina Internacional: Monitoramento de Locais de Privação de Liberdade no Brasil – Curso da APT 
(Associação para a Prevenção de Tortura) 

- 1º Curso sobre a Reforma do Processo Penal (medidas cautelares) - parceria com IBCCRIM 

- Educação em Direitos - Idosos e Pessoas com Deficiência / Bauru 

- Minicurso de Latim 

- Temas Fundamentais de Direito Administrativo 

- Formatura II Curso de Defensores Populares 

- Curso de capacitação para Atendimento realizado pelo CAM – Franca 

- Curso de Capacitação para o Atendimento Racial 
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Palestras 

- Direito do Consumidor Descomplicado 
- Teoria Crítica dos Direitos Humanos - David Sánches Rubio 
  - “Razões históricas de um sistema penal injusto - Abordagens sobre as influências do positivismo 
jurídico e da educação e culturas jurídicas na prática forense" - Araraquara 
- I Ciclo de Palestras: Defensoria Pública e Meio Ambiente 
- Ciclo de Palestras aos Estudantes - Comemoração ao Dia do Defensor Público  

 
Seminários 

 
- Estadual "Atendimento Jurídico à População em Situação de Rua" 
- I Internacional de Direito e Marxismo - Caxias do Sul/RS 
- X Internacional: Os Direitos Fundamentais no Estado Socioambiental – RS 
- Internacional: Marcadores Sociais da diferença e repressão penal / UNESP - Franca 
- Cooperação Jurídica Internacional e Assistência Jurídica Internacional Gratuita 
- Participação no 17º Seminário Internacional de Ciências Criminais - IBCCRIM 

 
 Congressos 

 
- Brasileiro e II Simpósio Sul-Brasileiro de Psicologia Jurídica – RS 
- Nacional de Direito Homoafetivo 
- I Congresso Nacional sobre a atuação da Defensoria Pública na Educação em Direitos 
- II Congresso Internacional de Ciências Criminais – PUCRS 

    
Participações 

  
- I Colóquio sobre Direitos Sexuais da Criança e do Adolescente no Marco dos Direitos Humanos - 
RJ 
- Projeto Mães do Cárcere 
- II ENADIR - Encontro Nacional de Antropologia do Direito 
- VI CADH - Curso Anual de Direitos Humanos - Joinville/SC 
- XX Encontro Nacional De Direito Constitucional - Encontro Luso-Brasileiro De Direito 
Constitucional 
- II Congresso Nacional de Defensores Públicos da Infância e Juventude - Recife/PE 
- VIII Congresso do IBDFAM 
- X Congresso Nacional de Defensores Públicos - Natal/RN 
- XV Congresso Brasileiro de Advocacia Pública e III Congresso Sulamericano de Direito de Estado  

 
Encontros e Intercâmbio  

I Pré-Encontro de Defensores Públicos - Áreas de Direito de Família e Infância e Juventude 
(infracional e não infracional) 
II Pré-Encontro de Defensores Públicos - Áreas de Direito Criminal, Execução Penal, Direito Civil e 
Tutela Coletiva 
V Encontro Estadual de Defensores Públicos 
Intercâmbio com Defensores Ibero-Americanos - Pasantia 

 
Conversas sobre Direitos Humanos 

Módulo III: As Grandes Questões de Direitos Humanos em Portugal, Hoje  
Módulo IV: A Convenção Sobre Os Direitos Das Pessoas Com Deficiência E Seu Protocolo 
Facultativo  
Módulo VI: “Aplicação e monitoramento da convenção internacional dos direitos das crianças no 
Brasil"" -  
Módulo VII: “Conhecendo e analisando o orçamento: como fiscalizar a execução de políticas 
sociais."  
Módulo VIII: “A Redefinição do Conceito de Acesso À Justiça""  

 
Debates 

- Ciclo de Debates sobre a Lei de Drogas – IBCCRIM 
- Atualização em Redução de Danos em Álcool e outras Drogas 
- Mesa de Debates sobre o tema "medidas cautelares no direito processual penal e a lei n. 
12.403/2011" 
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Cine Debates 

- 9º da EDEPE ; 10º da EDEPE: Batismo de Sangue ; -11º da EDEPE: "Cidadão Boilesen" 
- Pelos meus olhos / Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. 
- O Defensor em Foco - Taubaté 

 
Regional do Grande ABCD 

- I Encontro de Capacitação sobre o Centro de Atendimento Multidisciplinar da Regional  
- IV Semana da Reflexão Jurídica  

 
Temas Diversos 

- Media Training - Auditório Defensoria Pública (Rua Boa Vista, 200) 
- Reforma das Medidas Cautelares no Processo Penal Brasileiro - análise crítica 
- Reunião Professor Rogério Bastos 
- Escuta especial de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas em processos judiciais e o 
papel da defesa técnica 
- Valores da Convivência - na vida pública e privada 
- Semana de Reflexão Jurídica - ABCD 

 
II. Educação em Direitos – Promovidos ou Apoiados pela EDEPE 
 
- Educação em Direitos 

Cursos Local 

- II Curso de Educação em Direitos Unidade Penha de França da Defensoria Pública 

- Idosos e Pessoas com Deficiência Guarulhos, Caucaia do Alto/Cotia 

- Pessoas com Deficiência Santo André   

 
- Curso de Capacitação de Promotoras Legais Populares - PLP 

Local Edição Local Edição 

Campinas 5º      Sorocaba 9º 

Mauá 5º Santo André 10º 

São Bernardo do Campo 7º      São Paulo 17º 

 
Cursos 

- III Curso de Defensores Populares 
1) - Defesa Popular da Criança e do Adolescente - NEIJ 
- De Formação - Direito à Educação: Entre a Igualdade e a Diversidade 

 
-Seminários 

- II Seminário Paulista do Espectro do Autismo 
- O que é a Defensoria Pública?  
- Direito, Pesquisa e Movimentos Sociais 

 
Jornada/ Simpósio 

- III Jornada pela Moradia Digna 
 - V Simpósio de Direito Alternativo de Franca 

 
  Cine-Debate  

- A Casa dos Mortos – Sorocaba 

 
Ciclo de Palestras/Debates  

-Ciclo de Palestras da Defensoria Pública - Temas Atuais e o Papel da Defesa Pública / Presidente 
Prudente 
 - II Ciclo de Debates: Direito, Cinema e Política – Taubaté 

 
Projetos 

- Defensoria Pública e o Conselho Tutelar: Unidos pela Defesa das Crianças e dos Adolescentes – 
Guarulhos 
-Projeto de programa – “Visita Academia Barro Branco” (Coffee Break) 
- Eureca – São Vicente 
-Re-Articulando a Rede de Proteção: Projeto de Fortalecimento do Sistema de Garantias da Criança 
e do Adolescente do Estado de São Paulo – Santos 
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Novos Rumos para a Gestão do Acolhimento Institucional das Crianças e Adolescentes  

Ribeirão Preto, Registro, Osasco, Presidente Prudente, Marília, Santos, Taubaté, Bauru, Araraquara, 
Mogi das Cruzes 

 
Psicólogos na Defensoria Pública - Olhares da Psicologia sobre o Direito 

São Paulo, Ribeirão Preto, Taubaté, Araraquara 
 

Temas Diversos  

- ENED 2011 - Encontro Nacional dos Estudantes de Direito 
- Assembléia Anual da UNEAFRO Brasil – Guararema 
- Aula Inaugural do Projeto LIBRAS na Defensoria - Osasco 
- Semana Jurídica 2011 da Universidade de Santo Amaro Temas Atuais de Direito 
- Copa do Mundo de 2014 - da Supressão de Direitos ao Estado de Exceção 
- Educando para Direitos no Cinema - adolescentes de 16/17 anos do "Projovem" 
- Panorama atual do tratamento da dependência química - prevenção, tratamento e políticas públicas 
São Carlos 
   -Leitura Dramática do texto: "Os Crimes de Preto Amaral" 

  

 
IV - Ouvidoria-Geral 
 

 

1) Processamento de manifestações 
- Registro, análise de dados e encaminhamento de reclamações, elogios e sugestões apresentados à 
Ouvidoria pelos Cidadãos Usuários da Defensoria, Servidores e Defensores Públicos. 
- Recebimento de manifestações de pessoas encarceradas e respectivos encaminhamentos às 
Coordenações Regionais e Núcleo Especializado: ação acompanhada de fomento ao contato direto com 
familiares, sempre que possível. 
- Elaboração do Guia de Orientações, que oferece às Subouvidorias as diretrizes de trabalho acerca do 
processamento das manifestações dos Cidadãos Usuários da Defensoria e também de aproximação 
com os movimentos sociais regionais.  
- Sistematização de informações relativas aos convênios mantidos pela Defensoria Pública, com 
afixação de cartazes nas entidades conveniadas e encaminhamento de relatório periódico à Assessoria 
de Convênios, visando ao aprimoramento da fiscalização. 
- Reuniões com órgãos da Defensoria Pública para apresentação das causas das insatisfações dos 
Usuários e construção de possíveis alternativas para suas superações. 
- Coordenação de atividades com o Centro de Atendimento Multidisciplinar para acolhimento de 
Cidadãos Usuários da Defensoria com transtorno mental. 
 

2) Mecanismos de participação social  
- Participação: a) na elaboração do Guia Metodológico da III Conferência Estadual da Defensoria 
Pública de São Paulo, integrando, ao lado de membros de seu Conselho Consultivo, a Comissão 
Organizadora Estadual, com atuação ativa na mobilização e divulgação das Pré-conferências que 
aconteceram em 22 municípios do estado e apresentação da metodologia em todos os encontros;  
b) nas Comissões de Articulação e de Sistematização de propostas, para o fortalecimento da rede de  
-Registro das manifestações feitas no Momento Aberto das Sessões do Conselho Superior e 
monitoramento daquelas que envolvem interesses individuais ou coletivos e que são encaminhadas 
para análise dos Defensores ou dos Núcleos Especializados. 
 
3) Atuação no Conselho Superior da Defensoria Pública 
- Manifestações e pareceres, nos processos de interesse dos Cidadãos Usuários da Defensoria, em 
parceria com membros de seu Conselho Consultivo e organizações da sociedade civil.  
 

- Fomento a consultas e audiências públicas para a avaliação de propostas de políticas institucionais. 
 

- Apresentação de propostas de deliberações com base nos estudos das manifestações apresentadas 
pelos usuários, visando à melhoria da qualidade do atendimento prestado pela Defensoria paulista. 
 

4) Projetos e Parcerias 
- Desenvolvimento do projeto Mais e Melhor Justiça para Todos. Parceria:  Associação Nacional de 
Defensores Públicos - ANADEP e Comissão de Justiça e PA. Apoio: União Européia. Objetivo: - 
fortalecer as Defensorias Públicas Estaduais a partir da aproximação com a sociedade civil. - ampliar a 
abrangência da atuação, garantindo o acesso à Justiça a toda população. 
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- Participação: a) trabalhos desenvolvidos pelo Fórum Justiça, no exercício da presidência do Colégio 
Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas do Brasil e do Conselho Consultivo do fórum; b) grupo 

de planejamento institucional para a garantia do exercício pleno do direito de defesa das mães 
encarceradas que são rés em processo de destituição do poder familiar. Participantes: Pastoral 
Carcerária, Núcleos Especializados da Infância e Juventude e de Situação Carcerária;  
- Continuidade dos trabalhos vinculados ao Mutirão de assistência jurídica às mulheres em situação de 
prisão: composição da Comissão de Monitoramento do Projeto e elaboração de questionário que 
embasa o primeiro censo realizado com a população prisional feminina do estado. Parceria: Núcleo de 
Situação Carcerária e o Instituto Terra Trabalho e Cidadania – ITTC. 
- Reuniões periódicas com o CONDEPE, voltadas à garantia e promoção dos direitos humanos. 
- Projeto de educação em direitos humanos para crianças e jovens da comunidade Paraisópolis. 
Parceria: Escola da Defensoria, Núcleo Especializado de Infância e Juventude, e Instituo Norberto 
Bobbio. 
- Formação de grupo de trabalho na Fundação Getulio Vargas. Representantes: entidades acadêmicas 
e Defensores atuantes na área de infância e juventude. Objetivo: discutir o tema dos adolescentes em 
situação de conflito com a lei e do sistema de justiça juvenil. 
- Proposta sobre o plano de atuação da DPESP. Participação:  membro do Conselho Consultivo da 
Ouvidoria, para a observância das deliberações aprovadas por cidadãos e cidadãs durante a 
Conferência Estadual. 
 
- Composição:  

 a) Comitê Popular da Copa de SP, com movimentos populares, organizações sociais, pesquisadores 
e moradores das regiões afetadas e o Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo; 
b) Equipe organizadora da Jornada pela Moradia Digna. Parceria: Núcleo de Habitação e Urbanismo 
da Defensoria Pública, Escola da Defensoria, diversas organizações, movimentos sociais e 
populares. 
c) “Comissão de Segurança”, com Coordenadoria-Geral de Administração, Assessoria Técnica 
Psicossocial, Assessoria de Qualidade, Comissão de Prerrogativas e Instituto Sou da Paz, promoveu 
o mapeamento do atual panorama das questões de segurança nas Unidades da Defensoria. 

 
- Parcerias: 

 - Assessoria de Qualidade – Finalidade: tratamento das correspondências enviadas por pessoas 

privadas de liberdade no estado e início de ciclo de reuniões para troca de experiências e construção 
de planejamento estratégico conjunto, em busca da melhoria do atendimento à população. 
- Escola da Defensoria - Finalidade:  formação e capacitação de Defensores e Servidores. 
- Núcleos Especializados - Finalidade: propor melhorias internas à Defensoria e promover a 
ampliação do diálogo e da interação com outros órgãos públicos ou entidades sociais. 

 
5) Participação em debates e atividades de fomento à criação e fortalecimento de Ouvidorias Externas 
- Colégio de Ouvidorias de Defensorias Públicas do Brasil, com assunção da Presidência do colegiado; 
- Audiência pública de início do processo de eleição da Ouvidora-Geral da Defensoria Pública do Ceará; 
- Apresentação de temáticas vinculadas ao modelo externo de Ouvidorias em eventos acadêmicos; 
- Composição do comitê de avaliação de pesquisas relacionadas ao tema de “Ouvidorias Públicas”, 
incluído pela 1ª vez no Projeto Pensando em Direito, que faz parte do programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) pela Democratização de Informações no Processo de Elaboração 
Normativa, executado pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça – SAL. 
- 2º Encontro Nacional de Ouvidorias dos Sistemas Penitenciários, debatendo o Modelo Brasileiro de 
Ouvidorias e buscando fortalecer a discussão sobre a importância da autonomia das Ouvidorias. 
- Ingresso como Amicus Curiae na ADI nº 4608, que questiona o modelo de Ouvidoria Externa, criado a 
partir das inovações introduzidas na Lei Complementar n° 80/94 pela Lei Complementar n° 132/2009. 
 
6) Participação em eventos 
- Entrega do “Prêmio Justiça para Todos” Defensores Públicos e órgãos da DPESP, por atuações de 
relevante impacto social em defesa dos direitos da população. 
- Desenvolvimento do cine-debate “O Defensor em Foco”, com exibição e discussão na Regional 
Taubaté, com envolvimento de Defensores Públicos e sociedade civil de Mogi das Cruzes, Taubaté, e 
São José dos Campos. 
- Leitura da peça teatral “Os crimes de Preto Amaral”. Parceria: EDEPE e os Núcleos Especializados de 
Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito e de Direitos Humanos e Cidadania. 
 
7) Comunicação 
- Lançamento do Boletim Informativo da Ouvidoria – Gestão 2010/2012. 
- Atualização permanente de conteúdo e formato do Portal eletrônico da Ouvidoria 
- Aprimoramento de projeto gráfico para criação da identidade visual da Ouvidoria. 
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- Criação e atualização de perfil e publicações nas redes sociais twitter, facebook e picasa, para difusão 
de temas como acesso à justiça, controle externo, gestão e participação democráticas, protagonismo 
social, organizados por outras entidades sociais ou órgãos públicos. 

 
V. Participação da Defensoria Pública em Eventos de Repercussão Social 

 
Participação em eventos e prestação de assistência jurídica à população carente em espaços alternativos 
e divulgação dos serviços oferecidos pela Defensoria Pública: 
 

- Capital e Região Metropolitana:  
- Mutirões da Cidadania (4º, 5º e 6º) do Ministério Público Federal no Município de São Paulo. 
- "Semana da Conciliação" na Capital – organizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
- Caravana da Cidadania - Secretaria dos Negócios de Segurança Pública - Polícia Militar do Est. SP. 
- “Jornada da Cidadania" na Vila Guilherme - Polícia Militar - Base Comunitária de Segurança da Vila 
Guilherme -3ª CIA -9º BPM.  
- "XI Feira da Diversidade" - Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania-Coordenação de Políticas 
para a Diversidade Sexual. 
- 2ª Virada Inclusiva" em Santo André - Prefeitura de Santo André. 
- VII Parada do Orgulho LGBT" em Santo André - Prefeitura Municipal de Santo André. 
 

Projetos   
- Paternidade Responsável: Regional Leste - Unidade Penha; Foro Regional de Pinheiros (02 projetos). 
- "Santo Amaro Ação Total” (02 eventos) 
- Projetos e eventos dos Centros de Integração da Cidadania - CIC's em 2011 sendo 05 Sabadanias, 06 
Jornadas da Cidadania, 02 Domingos de Lazer e Cidadania em Francisco Morato e 01 Mini Jornada no 
CIC Norte. 
 

Eventos 
- "Dia do Bem" - Comunidade Evangélica do Bixiga e Rede Social do Centro. 
- "Ação Local" - Organização M.O.C.A - Movimento de Orientação à Criança e ao Adolescente. 
 

- Interior:   
- "X Programa Momento Mulher". 
- Campanha "Justiça e Cidadania Também se aprende na escola". 
- Oficina de “Monitoramento de Locais de Privação de Liberdade no Brasil” - Núcleo Especializado de 
Cidadania e Direitos Humanos. 
- “10º Mutirão da Cidadania” em Marília. 
- Jornada da Cidadania em São Luiz de Paraitinga. 
 

Projetos: 
"Dignidade para Todos" em Franca. 
“Mutirão de Cidadania, Saúde e Lazer" em Santos. 
 

Eventos:                     
 "Tecendo a Rede de São Carlos" – em São Carlos. 
 "Feira de Agricultura Familiar e do Trabalho Rural" - Defensoria Pública Regional Bauru 
 

  Campinas 

- CIC Vida Nova" . 
- Mutirão de Conciliação 

 
Ribeirão Preto 

- “Prevenção de Violência"  
- "1º Mutirão do Cidadão" - Ministério Público Federal - Procuradoria da República  
- "Caravana da Integração e Cidadania" - Secretaria Municipal da Assistência Social 

 

 
VI - Ações de Comunicação, Divulgação e Assessoria de Imprensa 
 

 

A Coordenadoria de Comunicação Social e Assessoria de Imprensa (CCSAI) promovem a divulgação e 
transparência de informações sobre a Defensoria Pública ao público interno e externo. Dentre as 
atividades realizadas em 2011, destacam-se: 
 

- Página no Twitter - número de seguidores: de 2.100 (em 2010) para 5.100 (final de 2011). 
 

- Inauguração e manutenção de página no Facebook - número atual de seguidores: cerca de 1 mil 
pessoas( final de 2011). 
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- Organização e produção da exposição fotográfica “Defensoria Pública: 5 anos em imagens”, 
instalada em maio de 2011 no hall da sede da instituição. Disponível na internet, a versão digital da 
exposição. 
- Elaboração de material gráfico de divulgação da Defensoria Pública, distribuído às unidades em 
todo o Estado. 
- Produção de vídeo institucional. 

 

 
VII - Participação da Defensoria Pública em Conselhos Estaduais 
 

Quinze Conselhos Estaduais possuem representantes da Defensoria Pública: Condição Feminina, 
Penitenciária, Política Criminal e Penitenciária, Políticas sobre Drogas (CONED), Povos Indígenas, 
Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência, Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA), 
Idoso, Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
(CONDEPE) Comunidade, Participação e Desenvolvimento da Comunidade Nordestina (COPANE), 
Saneamento Básico, Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 
Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo (COETRAE). 

 
VIII - Medidas Relacionadas à Atividade-Fim  

 

Atendimentos realizados: 1.162.435. Público Alvo: população carente nas 29 Comarcas em 
que a Instituição está instalada no Estado de São Paulo, e ações que tiveram por objetivo 
garantir a qualidade do atendimento ao cidadão e a defesa dos direitos dos mais necessitados 
no Estado. Essas ações podem ser divididas em dois grupos: atividades dos Núcleos 
Especializados e das Regionais. 
 
Núcleos Especializados 

      
Núcleo Especializado de Segunda Instância e Tribunais Superiores 

- Desenvolve as atividades em SP e em Brasília. Os Defensores acompanham os recursos e ações 
promovidas pela Defensoria Pública na Segunda Instância e nos Tribunais Superiores, realizando 
sustentações orais.  
 

- Em 2011, em SP, o Núcleo recebeu 29.316 intimações de julgamento, realizou 274 sustentações orais 
no TJSP, acompanhou 1.320 processos, protocolou 2.781 petições e atendeu 268 pessoas. Em 
Brasília, o Núcleo recebeu 14.475 intimações de julgamento, protocolou e acompanhou 7.272 petições, 
na sua maioria habeas corpus, das quais 7.181 no STJ e 91 no STF. Resultado:  favoráveis a 50%. 

 
Núcleo de Habitação e Urbanismo 

- Atendimentos de dezenas de comunidades sobre demandas relacionadas à temática, a habitação e 
urbanismo, em especial comunidades que estavam sofrendo intervenção do poder público ou ações de 
reintegração e comunidades que pleiteiam (regularização fundiária). 
- Propositura de Ações Civis Públicas para tutela de interesses de comunidades vulneráveis, visando 
garantir à efetivação do direito à moradia e à cidade com base na legislação municipal e federal. 

 
 Núcleo de Situação Carcerária  

- Coordenação das visitas a estabelecimentos prisionais pelos Defensores Públicos. 
- Apuração e pedidos de providências relativos a denúncias de violações de direitos no sistema 
prisional. 
- Participação: a) junto ao Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo; b) em Comissões 
Temáticas do CONDEGE (Conselho Nacional de Defensores Públicos Geral). 
- Recebimento e encaminhamento de cartas recebidas de pessoas presas. 
- Coordenação de Grupo de Trabalho sobre a saúde no sistema prisional. 
- Elaboração de cartilhas relativas a direitos das pessoas presas. 

 
Núcleo de Infância e Juventude 

-- Assessoramento de Defensores Públicos, Agentes e Estagiários que atuam na área de Infância e 
Juventude, com a elaboração de 45 pareceres. 
- Organização do IV Encontro dos Defensores Públicos da Infância e Juventude. Parceria:  Escola da 
Defensoria Pública ;  
- Representação da instituição perante o Fórum Nacional de Defensores Públicos Coordenador de 
Defesa da Criança e do Adolescente e nos Conselhos, Nacional dos Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes – CONANDA, CONDECA, CONDEGE 
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Projetos Desenvolvidos: 

- Cursos de formação: 3 eventos. Total 250: participantes 
- Curso de defesa popular: 15 encontros, com 120 alunos, 20 municípios envolvidos, 40 entidades 
participantes 
- Conselho Tutelar e Defensoria Pública: 3 eventos. Total: 270 participantes 
- Novos caminhos na gestão dos serviços de acolhimento institucional: 11 eventos; 1.500 participantes  
- Re-articulando a rede: 10 encontros; 15 cidades envolvidas; 300 participantes 
- Justiça com educação: 2 encontros: 120 pedagogos 
- Presença. Parceria:  Pastoral Carcerária) 
 

Cartilhas/Publicações elaboradas: 

- Manual de orientação aos defensores: 750 publicações 
-Cartilhas  

- Benefício de Prestação Continuada: 5 mil 
- Autismo: 10 mil  
- Criança e Adolescente Primeiro: 3 mil 
- Mães em cárcere: 1 mil 

 

 
Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM) 

 

- Atuação no Juizado Especial de Violência Doméstica, na Capital, nos termos da Lei Maria da Penha;  
- Coordenação dos plantões de atendimento às mulheres em situação de violência nos Centros de 
Referência e Atendimento da Mulher nas cidades de São Paulo, Bauru e Presidente Prudente; 
- Elaboração: a) Cartilhas a respeito dos Direitos das Mulheres como forma de educação em direitos; 

b) Projetos de lei, moções de apoio e repúdio, com encaminhamento às Casas Legislativas. 

 
Núcleo de Defesa dos Direitos do Idoso e das Pessoas com Deficiência  

- Criação de Grupo de Trabalho - Parceria: a) Hospital das Clínicas (março e abril/ 11); b) OAB de 
Santo André para a criação de cartilha com os termos jurídicos em LIBRAS (março e abril/11); 
- V Módulo de Capacitação da Defensoria Pública sobre idosos – out/11; 
- Criação de Grupo de Trabalho das empresas de concursos públicos – out/11; 
- Expedição de centenas de ofícios para a instrução de Procedimentos Administrativos do Núcleo; 
- Monitoramento de projetos de lei estaduais em discussão na Assembléia Legislativa Estadual; 
- Acompanhamento de ações judiciais. 

 

Elaboração e publicação de notas técnicas 

- prioridade na tramitação de processos (idosos e pessoas com deficiência). 
- registro tardio idoso. 
- orientações sobre a legislação relacionada a empréstimos consignados para pessoas idosas. 

 
- Eventos - Parceria: EDEPE 

- “Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência” na Regional de Bauru – jun/11; 
- “Direitos dos Idosos”, na Prefeitura de Santo André – jul/11; 
- Aula Inaugural do projeto de LIBRAS, na Defensoria - Regional de Osasco – ago/11; 
- Curso “Capacitação dos funcionários da Defensoria na Capital – ago/11 
- V Módulo de Capacitação de Servidores - Tema da pessoa com deficiência – ago/11. 

 

- Palestras 

-Participação como palestrante no “Seminário Você é Capaz de ser Acessível”, promovido pela    
Prefeitura de Santo André – set/11 
- Direito das pessoas com deficiência e dos idosos. Organizada pelo NEDIPED - Guarulhos - set/11. 
- "Violência contra idosos" – proferida pelo Coordenador do NEDIPED - Votuporanga – set/11. 
- Violência contra idosos - OAB/SP out/11 
- Direitos dos idosos – SESC Santana – out/11 
- Evento Rearticulando a Rede, em Santos – out/11 

 
Entrevistas 

- Violência contra idosos e da falta de estatísticas relacionadas a este tipo de violência - TV Mackenzie 
- jun/11 
- Jornal Terceira Idade – set/11 

 
Conferência e Pré- Conferência – Participação 

- Diversas pré-conferências (mai – jul/11). 
- Conferência Estadual da Defensoria Pública – ago/11. 
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Núcleo Especializado de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito (DPE/SP) 
 

1) Compilação e remessa de informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos Defensores 
Públicos: 
 

- Disponibilização de jurisprudência e decisões judiciais afetas aos direitos das populações que 
vivenciam situações de discriminação e preconceito; 
- Elaboração e encaminhamento de informativo bimestral a todos os Defensores e Servidores; 
- Encaminhamento de orientações aos Defensores e Servidores sobre a importância do respeito à 
identidade de gênero e à orientação sexual. 

 

2) Proposição de medidas judiciais para tutela de interesses individuais, coletivos e difusos: 
 

- União de Moradores da Juréia: projeto de iniciativa do governo estadual que propõe o 
remanejamento de comunidade tradicional – em fase recursal; 
-Atendimentos individuais de pessoas que foram discriminadas visando à propositura de ação 
administrativa, conforme Termos de Cooperação Técnica firmados com a Secretaria de Justiça e da 
Defesa da Cidadania, Secretaria de Saúde e com a PGE: 123 atendimentos. 

 

3) Realização de intercâmbio com entidades públicas e privadas:  
 

-Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo - Efetivação das Leis: 
 - nº 10.948/2001 - combate qualquer ação discriminatória por orientação sexual e identidade de 
gênero: 67 processos (19 arquivados e 48 em andamento); 
- nº 11.199/2002 - combate a discriminação a pessoas que vivem com HIV/Aids: 11 processos; 
- nº 14.187/2010 - combate a discriminação racial: 22 processos. 
 

-Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República: avaliação e acompanhamento de casos 
de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero (Lei 10.948) recebido pelo Disque 100 
– Módulo LGBT: recebimento de 114 denúncias.  

 
-Coordenadoria de Assuntos da Diversidade Sexual (CADS) - encaminhamento de vítimas de homofobia 
para atendimento multidisciplinar no Centro de Combate a Homofobia: 02 encaminhamentos; 
-Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo -  encaminhamento 
de vítimas de discriminação racial para atendimento multidisciplinar a esse Centro: 01 encaminhamento; 
 

-UNEAFRO – participação no Curso de Capacitação dos Servidores; organização de curso preparatório 
para a Defensoria Pública para militantes de Direitos Humanos e Movimento Negro; 
-Centro de Atendimento Jurídico Dom Orione – encaminhamento de denunciados para atendimento 
jurídico. 
 
4) Intercâmbio, em conjunto com a Escola da Defensoria Pública, entre os órgãos de execução e de 
atuação da Defensoria Pública do Estado. Objetivo: aprimoramento das atribuições institucionais e a 
uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas: 
 

Participação na organização dos Cursos de Capacitação para o Atendimento que versaram sobre 
discriminação homofóbica, racial e étnica. 

 

5) Atuação conjunta com as instituições: 

-Associação da Parada LGBT: orientação jurídica e educação em direitos na Feira Cultural que 
antecede a Parada do Orgulho LGBT; 
-Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual: participação nas Conferências Regionais e na II 
Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (LGBT). 
-Representação da Defensoria Pública nos seguintes Conselhos Estaduais e demais órgãos 
colegiados: 
- Conselho da Comunidade Nordestina (COPANE);  - Conselho da Comunidade Negra; - Fórum Inter-
Religioso. 
-Assessoria aos órgãos de execução e atuação: encaminhamento de orientações, jurisprudência, 
legislação, artigos e notícias sobre as temáticas afetas ao NCDRP. 

 
6) Atuação para efetivação do Plano Anual de Atuação da Defensoria Pública. 
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Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania 
 

 
1) Instalação do atendimento jurídico à população de rua: 
 

- Assinatura de Acordo de Cooperação: com o Ministério da Justiça. Objetivo: desenvolver e 
estruturar o Programa de Atendimento Jurídico da População em Situação de Rua no Estado de São 
Paulo. Apoio: Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça; 
 

- Assinatura de Termo de Cooperação com o SEFRAS (Serviço Franciscano de Solidariedade); 
 

- Início dos atendimentos, setembro de 2011, de prestação de assistência jurídica à população em 
situação de rua, em centros de atendimento, albergues ou outros estabelecimentos e serviços 
congêneres, abrangendo as seguintes atividades: 
 

I – orientação jurídica integral às pessoas em situação de rua, previamente selecionadas pelas 
equipes psicossociais; 
II – elaboração de petições iniciais, com encaminhamento do caso à unidade competente para o 
ajuizamento da demanda e, em demandas urgentes, adoção de todas as medidas cabíveis no 
momento; 
III – atuação em face de órgãos municipais ou estaduais, e entidades públicas ou privadas que 
desempenham atividades relacionadas ao atendimento da população em situação de rua, 
adotando todas as providências cabíveis, entre elas o estabelecimento de contato telefônico, 
expedição de ofícios e recomendações, realização de reuniões, visitas de inspeção etc.; 
IV – prestação de informações sobre o andamento de processos criminais de conhecimento, de 
execução penal ou da área de infância e juventude infracional, mediante apoio do Núcleo; 
V – tentativa de solução extrajudicial de conflitos, utilizando mecanismos como a conciliação e 
mediação; 
VI – participação em reuniões ou cursos de capacitação mensal, mediante prévia convocação, em 
horário e local diverso do atendimento, sem prejuízo das atribuições ordinárias e sem a percepção 
de gratificação ou diária e sem ensejar substituição; 
VII – participação e  apresentação de palestras voltadas à educação em direitos conforme o plano 
de educação em direitos fornecido pela Coordenação da atividade, elaborado em conjunto com a 
EDEPE; 
VIII – fornecimento de atestado de presença aos usuários dos serviços da Defensoria Pública, 
referente ao período de atendimento; 
IX – substituição dos plantões de atendimento em casos de férias e licenças dos demais 
Defensores Públicos atuantes na mesma atividade; 
X – apuração preliminar de casos envolvendo violência contra pessoas em situação de rua, 
colhendo os respectivos relatos e das eventuais testemunhas, tomando as medidas extrajudiciais 
relativas à obtenção de informações e apuração das respectivas responsabilidades, se necessário, 
a situação é reportada ao Núcleo. 

 

 
2) Atuação na questão de saúde mental de Sorocaba e Região:  
 

- Realização de reuniões e visitas aos estabelecimentos de Saúde Mental da região, após contato 
com o Fórum de Luta Antimanicomial de Sorocaba (FLAMAS). 

 
3) Realização de três seminários relacionados a direitos humanos. Parceria: EDEPE  
 

- Oficina Internacional “Monitoramento de Locais de Privação de Liberdade no Brasil”. Pareceria: 
ONG Associação para a Prevenção da Tortura; 
- Seminário Estadual “Atendimento Jurídico À População em Situação de Rua”; 
- Curso “Saúde Mental, Drogas e Internação”. 

 

4) Participação mensal na Comissão de Letalidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado e 
nas reuniões do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 
 

- Obtenção de cópias de processos e contato com familiares em casos de autos de resistência 
seguida de morte, encaminhados pela Ouvidoria de Polícia. 
-Assinatura de Termo de Cooperação com o “Instituto Sou da Paz” para a promoção de ações pelo 
desarmamento. 
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Regionais da Defensoria Pública 
 

Seguem alguns exemplos de atuação da Defensoria no âmbito dos direitos transindividuais: 
 

a)Capital: recomendação para rede de magazines garantirem informações claras sobre parcelamentos 
de pagamentos; ajuizamento de ação civil pública: 1) garantir tratamento adequado a autistas; 2) 
concessionária de energia elétrica por apagões ocorridos na Capital. 
b)Osasco: obtenção de sentença que garante transporte público gratuito a pessoas com deficiência na 
cidade. 
c)Taubaté: ajuizamento de ações civis públicas para ampliação de leitos da rede pública de saúde e 
para intervenção do poder público em lixões clandestinos da cidade; obtenção de decisão liminar que 
requer estudos de impacto ambiental em plantações de eucaliptos. 
d)Marília: fiscalização de decisão judicial liminar que determina a abertura de creches e pré-escolas 
durante período de férias escolares. 
e)Ribeirão Preto: obtenção decisão liminar que proíbe aumento abusivo de prestações em imóveis 
construídos por cooperativa habitacional; ajuizamento de ação civil pública para garantir atendimento 
habitacional a mil famílias, após reintegração de posse; obtenção de decisão judicial que determina 
retirada de outdoor considerado homofóbico; obtenção de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo que proíbe raspagem forçada de cabelos de adolescentes no âmbito da Fundação Casa; 
obtenção de habeas corpus no STF contra toque de recolher a adolescentes estabelecidos por 
autoridade judiciária em Cajuru. 
f)São Carlos: obtenção de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determina 
abertura de creches e pré-escolas durante o período de férias escolares. 
g)Campinas: ajuizamento de ação civil pública sobre critérios para concessões de licença a motoristas 
de táxi na cidade. 
h)São José do Rio Preto: obtenção de liminar que garante medicamentos para idosos que vivem em 
instituição filantrópica. 
i)São José dos Campos: ajuizamento de ação civil pública para sanar irregularidades constatadas na 
Cadeia Pública Feminina de Santa Bárbara. 
j) Franca: parecer e ofício que embasaram autorização da Justiça para realização de casamentos civis 
homossexuais na cidade. 

 

Ciclo de Conferencias Objetivo: identificar as principais demandas da sociedade civil, debater 
coletivamente o acesso à justiça e definir diretrizes para a atuação da Defensoria. 
 

- Pré-Conferências Realizadas: 22. Localidade: Guarulhos, Santos, São Bernardo do Campo, 
Sorocaba, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Registro, 
Jundiaí, Mogi das Cruzes, Campinas, Taubaté, Araçatuba, Presidente Prudente, Carapicuíba, Marília, 
Bauru e 04 em São Paulo. Participantes: 1.438.  
 
Resultado:  440 propostas  encaminhadas para a aprovação na Conferência Estadual.  
 

- III Conferência Estadual da Defensoria Pública: 12 e 13 de agosto de 2011, na Capital. Total: 376 
participantes. Aprovação: 50 propostas na Conferência Estadual. 
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Ministério Público 
 
 
 
 

 
Demonstrativo de Despesas 

                                                                                                                                                                  R$ mil  

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 1.323.704,2 1.446.443,0 9,3%

Pessoal 1.214.710,3 1.302.371,2 7,2%
   funcionários ativos 954.643,8 1.032.602,9 8,2%
   inativos e pensionistas 89.919,1 91.978,4 2,3%
   obrigação patronal/insuf f inanceira 170.147,5 177.789,9 4,5%

Custeio 96.364,9 106.195,9 10,2%

Investimentos 12.629,0 37.875,9 199,9%

Total da Despesa 1.323.704,2 1.446.443,0 9,3%
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Poder Legislativo 
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Assembléia Legislativa 
 
 
 
 

 

Demonstrativo de Despesas 
                                                                                                                                                                  R$ mil  

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 660.332,7 689.363,8 4,4%

Pessoal 519.684,8 567.416,6 9,2%
   funcionários ativos 383.817,9 423.211,3 10,3%
   obrigação patronal/insuf f inanceira 135.866,9 144.205,3 6,1%

Custeio 124.764,4 121.060,2 -3,0%

Investimentos 15.883,6 887,0 -94,4%

Total da Despesa 660.332,7 689.363,8 4,4%
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Tribunal de Contas do Estado 
 
 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 
                                                                                                                                                                  R$ mil  

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 471.115,5 496.419,9 5,4%

Pessoal 421.275,2 442.339,5 5,0%
   funcionários ativos 294.497,9 301.120,0 2,2%
   inativos e pensionistas 4.700,0 273,0 -94,2%
   obrigação patronal/insuf f inanceira 122.077,2 140.946,5 15,5%

Custeio 38.817,5 46.269,6 19,2%

Investimentos 11.022,8 7.810,8 -29,1%

Total da Despesa 471.115,5 496.419,9 5,4%
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Poder Judiciário 
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Tribunal de Justiça 

 
 
 
 

Demonstrativo de Despesas 
                                                                                                                                                                  R$ mil  

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 5.467.961,1 6.173.823,8 12,9%

Pessoal 4.704.023,3 5.172.067,0 9,9%
   funcionários ativos 3.575.734,2 3.901.364,3 9,1%
   inativos e pensionistas 151.980,0 152.177,3 0,1%
   obrigação patronal/insuf f inanceira 976.309,1 1.118.525,4 14,6%

Custeio 756.870,8 964.094,2 27,4%

Investimentos 7.067,1 37.662,5 432,9%

Total da Despesa 5.467.961,1 6.173.823,8 12,9%
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Tribunal de Justiça Militar 
 
 

 
 

 
 
Demonstrativo de Despesas                                            

                                                                                                                              R$ mil 

2010 2011 variação

11/10

1-Administração Direta 37.807,0 39.611,0 4,8%

Pessoal 33.474,7 35.564,9 6,2%
   funcionários ativos 24.593,2 26.392,2 7,3%
   inativos e pensionistas 1.556,9 1.657,6
   obrigação patronal/insuf f inanceira 7.324,6 7.515,1 2,6%

Custeio 3.082,9 3.289,6 6,7%

Investimentos 1.249,4 756,5 -39,5%

Total da Despesa (1+2+3) 37.807,0 39.611,0 4,8%
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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 criados 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.   
 
Os valores das despesas de 2010 das entidades transferidas em 2011 foram alocados nas  secretarias 
em que passaram a vincular para efeito de comparação.  
 
Nas secretarias que passaram para a nova denominação em 2011 pelo Decreto nº 56.636 de 1º de 
janeiro de 2011 como: 1)Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia antes 
Secretaria de Desenvolvimento.  2) Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano antes Secretaria de 
Relações Institucionais. 3) Secretaria de Turismo antes Secretaria de Ensino Superior foi adotada o 
seguinte procedimento. Os valores das despesas apresentados no quadro demonstrativo são somente de 
2011 e será possível realizar a comparação com as despesas referentes ao exercício de 2012. Não se 
adotou o critério de alocação das despesas como foi nas entidades vinculadas por entender que as  
finalidades entre as secretarias serem diferentes e assim evitar o equívoco de demonstrar despesas  que 
não tenham afinidades.  
 
As secretarias e vinculadas que tiveram mudanças constam notas de esclarecimento nos respectivos 
quadros de execução de despesa e do número de funcionários. 
 
 
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 – SAS – Unificado. 
 
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. 
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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” considerou-se:  
 
- excluídos: 1) Soldados temporários; 2) Outros Vínculos, 3) Afastamentos (em comissão e variação de 
exercício) ; 4) funcionários da  Sucem – remunerados com verba Federal ; 5) Carteiras: Serventias de 
Justiça não Oficializada, Advogados e Economistas; 6) Outros Poderes (não liberados  exercício 
2009/2010 para informações). 
 
- incluídos: 1) Funcionários da Secretaria da Saúde descentralizada; 
 
 
3. Atividades: 
 
As informações das atividades das secretarias e das respectivas vinculadas foram extraídas dos relatórios 
de atividades enviadas pelas secretarias tutelares. 
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