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balho por ordem de seu superior imediato, superintendente ou 
Diretor da área, podendo haver a apuração de sua reponsabili-
dade disciplinar.

§ 3º. O empregado/servidor público excluído do teletraba-
lho, nos termos do § 2º deste artigo, somente poderá participar 
novamente desta modalidade após o decurso do prazo de 1 
(um) ano, contados da data de seu retorno às dependências 
físicas da ARSESP.

Art. 15. Compete ao empregado/servidor público em teletra-
balho responsabilizar-se pelas estruturas físicas e tecnológicas 
necessárias ao cumprimento de suas atribuições, nos termos do 
Decreto Estadual nº 62.648, de 27/06/2017, bem como por toda 
e qualquer despesa decorrente dessa modalidade de trabalho, 
incluindo telefonia fixa e móvel, internet, mobiliário, hardware, 
software, energia elétrica e similares.

§ 1º. O empregado/servidor público, como condição para 
participar do teletrabalho, assinará declaração expressa de que 
as instalações em que executará suas atividades atendem às 
exigências previstas no Termo de Adesão, bem como de que 
está ciente das condições estabelecidas no caput deste artigo.

§ 2º. Em decorrência das atribuições do empregado/servidor 
público em teletrabalho, não será devida, a qualquer título, 
indenização ou reembolso de suas despesas.

Art. 16. Caberá à Gerência de Tecnologia da Informação 
e Gestão Documental da ARSESP, manter o acesso remoto, 
o funcionamento dos sistemas institucionais e o suporte à 
infraestrutura disponibilizada ao empregado/servidor público 
em teletrabalho.

Parágrafo único. A Gerência de Tecnologia da Informação 
e Gestão Documental da ARSESP não prestará suporte de 
infraestrutura doméstica ao empregado/servidor público em 
teletrabalho.

Art. 17. As atividades a serem realizadas, os indicadores e as 
metas a serem cumpridas por meio do teletrabalho deverão ser:

I - previamente acordadas entre o superior imediato e o 
empregado/servidor público; e

II - permanentemente monitoradas por meio de registros 
expressos no Termo de Acompanhamento de Metas (Anexo III).

Art. 18. O empregado/servidor público em teletrabalho 
deve cumprir os indicadores e as metas estipuladas no Termo de 
Acompanhamento de Metas do Teletrabalho (Anexo III).

Art. 19. O descumprimento das metas de desempenho 
sem justificativa fundamentada do empregado/servidor público, 
caracterizará, para todos os fins, falta injustificada, além do 
cancelamento da adesão ao teletrabalho.

Art. 20. O descumprimento das metas devidamente justifi-
cado aos seus superiores pelo empregado/servidor público pode-
rá ensejar concessão de novo prazo para conclusão das metas.

§ 1º. Se após a concessão de novo prazo não houver o seu 
cumprimento ou não for pertinente a justificativa apresentada 
para o não cumprimento, aplica-se o disposto no artigo 23 
desta Deliberação.

§ 2º. No Termo de Acompanhamento de Metas (Anexo III) 
o superior imediato deverá registrar o atraso na entrega das 
metas, dando ciência do fato ao empregado/servidor público 
mediante comprovante.

§ 3º. O descumprimento de meta, assim como a alteração 
da meta inicialmente prevista, deverá ser registrado, funda-
mentadamente, no Termo de Acompanhamento de Metas do 
Teletrabalho (Anexo III).

§ 4º. Compete aos gestores o controle e fiscalização do 
desempenho de empregados/servidores públicos em teletraba-
lho, sendo que eventual omissão poderá ensejar a apuração de 
responsabilidades cabíveis.

§ 5º. Não caberá pagamento de adicional de hora extra 
para o alcance das metas previamente estipuladas, nem de 
ressarcimento de eventuais despesas de nenhuma espécie para 
o empregado/servidor público.

§ 6º. O cumprimento das metas de desempenho relacio-
nadas ao teletrabalho poderá ser considerado na avaliação de 
desempenho anual dos empregados/servidores públicos sob 
esse regime.

Art. 21. O empregado/servidor público em teletrabalho 
poderá, a qualquer tempo, retornar na modalidade de trabalho 
presencial:

I - a pedido do empregado/servidor público;
II - por determinação do superior imediato;
III - por descumprimento dos deveres estabelecidos nesta 

Deliberação;
IV - pelo cancelamento da modalidade de teletrabalho na 

ARSESP.
Parágrafo único. A desvinculação do empregado/servidor 

público ao teletrabalho deverá ser feita mediante registro formal 
em formulário específico (Anexo IV).

Art. 22. O dia de atividade de teletrabalho corresponderá 
a um dia normal de jornada de trabalho presencial e será con-
siderado para todos os fins de direito, excluída, tão somente, a 
parcela do auxílio transporte correspondente, de que trata a Lei 
Federal nº 13.194, de 24 de outubro de 2001.

Art. 23. O empregado/servidor público em teletrabalho 
deverá, nos dias em que estiver em trabalho remoto, registrar 
sua frequência diretamente no sistema eletrônico de ponto na 
internet, acessando a tecla pedido de justificativa.

Art. 24. Compete à Gerência de Planejamento e Recursos 
Humanos acompanhar a implantação e o desenvolvimento 
do teletrabalho no âmbito da ARSESP, atentando às seguintes 
atribuições:

I - apresentar relatório anual sobre o teletrabalho, funda-
mentado com base nos resultados auferidos; e

II - encaminhar à CRHE - Coordenadoria de Recursos 
Humanos do Estado, da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão, relatório quadrimestral sobre o teletrabalho, a contar da 
data da sua implementação (Anexo V).

Art. 25. Os casos omissos serão tratados pela Diretoria 
Colegiada da ARSESP, com base nos princípios da Administração 
Pública, da analogia e demais dispositivos legais e regulamenta-
res aplicáveis aos empregados/servidores públicos.

Art. 26. O empregado/servidor público interessado na 
modalidade de teletrabalho que não se enquadrar nos limites 
estabelecidos no inciso II, do § 2º, do artigo 10 desta Delibe-
ração poderá, mediante solicitação fundamentada e aprovada, 
ingressar na modalidade de teletrabalho e compensar suas 
horas em até 6 (seis) meses, nos termos do § 5º, do art. 59, da 
CLT, sob pena de exclusão do teletrabalho.

Art. 27. O descumprimento de qualquer disposição cons-
tante desta Deliberação ensejará o cancelamento da adesão ao 
teletrabalho, nos termos do artigo 19 desta Deliberação.

Art. 28. Revoga-se a Deliberação ARSESP nº 1.081, de 08 
de dezembro de 2020.

Art. 29. Esta Deliberação entrará em vigor na data da sua 
publicação e sua aplicabilidade estará condicionada à formali-
zação do planejamento de metas a ser implementado a partir de 
07 de janeiro de 2022.

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO TELETRABALHO – ARSESP
Nome:
Matrícula:
RG:
Cargo:
Área/Diretoria:
Endereço do Teletrabalho:
E-mail Funcional:
Telefone (DDD) + número:
Celular (DDD) + número:
Whatsapp (DDD) + número:

selecionar os interessados, observada a conveniência do serviço 
público, bem como as seguintes diretrizes:

I - o teletrabalho não constitui direito do empregado/
servidor público, podendo ser revogado a qualquer tempo por 
seu superior imediato, Superintendente ou Diretor da área, de 
acordo com as diretrizes dos artigos 19 e 20 desta Deliberação.

II - será mantida a capacidade plena de funcionamento 
da ARSESP nos casos em que houver atendimento ao público 
externo e interno; e

III - o teletrabalho é restrito às atribuições em que seja 
possível mensurar objetivamente o desempenho do empregado/
servidor público.

Art. 8º. A seleção dos empregados/servidores públicos que 
atuação em teletrabalho deve atender aos seguintes critérios 
relativos ao perfil profissional:

I - organização: capacidade de estruturar suas atribuições, 
estabelecendo prioridades;

II - autonomia: capacidade de atuar com disciplina e com-
prometimento sem acompanhamento presencial;

III - orientação para resultados: capacidade de atentar aos 
objetivos e trabalhar para alcançá-los, observados os prazos 
previamente estabelecidos; e

IV - controle de qualidade: capacidade de avaliar critica-
mente o trabalho realizado e alcançar, com qualidade, as metas 
e os objetivos fixados.

Art. 9º. O teletrabalho poderá ser realizado pelos emprega-
dos/servidores públicos, desde que sejam elegíveis ao teletraba-
lho, salvo exceções legais e aquelas indicadas nesta Deliberação.

§ 1º. Atividades presenciais devem ser mantidas e o quadro 
mínimo estabelecido pelo superior imediato, superintendente ou 
Diretor da área, de acordo com o artigo 7º desta Deliberação, 
dando preferência, independentemente da ordem, para que 
estejam em teletrabalho:

II - pessoa portadora de necessidades especiais, nos termos 
da Lei federal nº 13.146/2015;

III - pessoa que resida com ascendente, descendente, 
cônjuge ou companheiro que demande cuidados em razão de 
necessidades especiais, nos termos do artigo 2º, da Lei federal 
nº 13.146/2015;

III - gestante;
IV - lactante;
V - pai ou adotante de criança de até 6 (seis) meses; e
VI - com idade superior a 60 (sessenta) anos.
§ 2º. Fica vedado o ingresso ao teletrabalho para os empre-

gados/servidores públicos:
I - em período de experiência na ARSESP; e
II - que tenham mais de 24 (vinte e quatro) horas positivas 

ou negativas em seu banco de horas.
Art. 10. A inclusão do empregado/servidor público na 

modalidade teletrabalho dar-se-á mediante o preenchimento do 
Formulário de Inscrição ao Teletrabalho (Anexo I), acompanhado 
de Termo de Adesão (Anexo II) e de Termo de Acompanhamento 
de Metas (Anexo III).

§ 1º. O Termo de Adesão de que trata o caput deste artigo 
deverá ser assinado pelo superior imediato, pelo empregado/
servidor público interessado e pelo gerente de Planejamento e 
Recursos Humanos.

§ 2º. O Termo de Acompanhamento de Metas de que trata 
o caput deste artigo deverá ser assinado pelo superior imediato 
e pelo empregado/servidor público.

Art. 11. O ingresso do empregado/servidor público ao tele-
trabalho ou o seu retorno ao trabalho presencial deverá ser pre-
cedido de notificação com antecedência de até 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. Será facultado ao empregado/servidor 
público em regime de teletrabalho executar suas atividades nas 
dependências da ARSESP sempre que conveniente e necessário, 
mediante informação justificada ao seu superior imediato.

Art. 12. Compete ao superior imediato:
I - selecionar, com anuência da respectiva Diretoria, os 

empregados/servidores públicos que exercerão as atribuições 
em teletrabalho;

II - estabelecer, com anuência da respectiva Diretoria, os 
indicadores e as metas individuais de produtividade para cada 
empregado/servidor público, de forma a atender os objetivos 
estabelecidos pela Diretoria;

III - estabelecer o prazo de duração do teletrabalho, obser-
vado o disposto no artigo 3º desta Deliberação;

IV - esclarecer os empregados/servidores públicos sobre as 
características do teletrabalho e suas regras;

V - acompanhar e avaliar frequentemente o desempenho do 
empregado/servidor público no cumprimento dos indicadores e 
das metas estabelecidas;

VI - reunir-se, periodicamente, com os empregados/ser-
vidores públicos em teletrabalho, para acompanhamento das 
atividades realizadas; e

VII - informar à Gerência de Planejamento e Recursos 
Humanos da ARSESP os nomes dos empregados/servidores 
públicos em teletrabalho, para fins de registro em seus assen-
tamentos funcionais, bem como os dados necessários para 
acompanhamento quadrimestral pela CRHE - Coordenadoria 
de Recursos Humanos do Estado, da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão, descritos no Anexo V.

Art. 13. O superior imediato, com anuência da respectiva 
Diretoria, do empregado/servidor público em teletrabalho será 
responsável por definir quais serão os meios de controle da 
produtividade, bem como o acompanhamento periódico dos 
indicadores e das metas estipuladas.

Art. 14. Constituem deveres do empregado/servidor público 
em teletrabalho:

I - cumprir os indicadores e as metas de produtividade 
estabelecidas no Termo de Adesão de que trata o artigo 11 
desta Deliberação;

II - desempenhar suas atribuições de acordo com o estabe-
lecido nesta Deliberação;

III - atender às convocações para comparecimento à 
ARSESP;

IV - estar acessível durante o horário de trabalho, especial-
mente, durante o horário núcleo da ARSESP, das 10h às 16h, e 
manter os próprios meios eletrônicos de contato atualizados 
e ativos;

V - consultar, durante o horário de trabalho, seu correio 
eletrônico institucional;

VI - manter o superior imediato, e eventualmente os demais 
superiores, informado sobre a evolução do trabalho, bem como 
indicar eventuais dificuldades, dúvidas ou intercorrências que 
possam atrasar ou prejudicar o seu andamento;

VII - retirar documentos e processos das dependências 
da ARSESP e preservar o sigilo dos dados e dos documentos, 
responsabilizando-se pela custódia e devolução;

VIII - estar disponível para as reuniões convocadas, obser-
vando sempre a pontualidade, priorizando, no entanto, as 
reuniões com a Diretoria Colegiada da ARSESP, mesmo quando 
a convocação não for previamente agendada;

IX - manter a câmera do computador sempre ligada e aberta 
nas reuniões online; e

X - notificar seu superior imediato, previamente quando 
possível, acerca de faltas justificadas e ausências abonáveis.

§ 1º. As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo 
empregado/servidor público em teletrabalho, sendo vedada a 
utilização de terceiros, empregados/servidores públicos ou não, 
para o cumprimento das metas estabelecidas.

§ 2º. Na hipótese de descumprimento dos deveres elenca-
dos neste artigo, o empregado/servidor público, sem prejuízo 
da apresentação de justificativa, poderá ser excluído do teletra-

rantes S/A, conforme especificado abaixo, e após a assinatura do 
contrato entre as partes:

A. Rodovia SP-330: ocupação do km 38,92300 ao km 
38,92300, subterrânea, transversal, com extensão de 60,40 
metros, tendo como objeto implantação de um cabo de rede de 
fibra óptica com 36 fibras em dois dutos PEAD Ø 50 mm, via 
método não destrutivo (MND).

Consoante com as condições constantes do termo. (Proces-
so ARTESP-PRC-2021/02431 - Protocolo nº 560.217/21).

Concedendo a Autorização a título precário, à OI Móvel S/A, 
para a ocupação da faixa de domínio, nos trechos sob respon-
sabilidade da Concessionária do Sistema Anhanguera - Bandei-
rantes S/A, conforme especificado abaixo, e após a assinatura do 
contrato entre as partes:

A. Rodovia SP-330: ocupação do km 80,07000 ao km 
80,07000, subterrânea, transversal, pista norte, com extensão 
de 31,80 metros, tendo como objeto implantação de um cabo 
de rede de fibra óptica com 36 fibras em dois dutos PEAD Ø 50 
mm, via método não destrutivo (MND).

Consoante com as condições constantes do termo. (Proces-
so ARTESP-PRC-2021/02334 - Protocolo nº 559.785/21).

Concedendo a Autorização a título precário, à OI Móvel S/A, 
para a ocupação da faixa de domínio, nos trechos sob respon-
sabilidade da Concessionária do Sistema Anhanguera - Bandei-
rantes S/A, conforme especificado abaixo, e após a assinatura do 
contrato entre as partes:

A. Rodovia SP-348: ocupação do km 58,79600 ao km 
58,79600, subterrânea, transversal, pista norte, com extensão 
de 77,80 metros, tendo como objeto implantação de um cabo 
de rede de fibra óptica com 36 fibras em dois dutos PEAD Ø 50 
mm, via método não destrutivo (MND).

Consoante com as condições constantes do termo. (Proces-
so ARTESP-PRC-2021/02415 - Protocolo nº 559.704/21).

 DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E LOGÍSTICA

 Despacho do Diretor de Procedimentos e Logística 
de 09/12/2021

Processo nº ARTESP-PRC-2021/03149 (F4-3930) - SÓ ALE-
GRIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ 32.039.694/0001-
67 - AUTORIZO o registro da empresa junto ao serviço de trans-
porte coletivo intermunicipal de passageiros sob Fretamento 
desta Agência, na (s) modalidade (s) EVENTUAL E CONTÍNUO, 
pelo prazo de 05 anos a contar desta publicação.

Processo nº ARTESP-PRC-2021/01502 (F5-3929) - DAYSE 
DANTAS LOCACOES & TRANSPORTE EXECUTIVO EIRELI - CNPJ 
30.348.952/0001-61 - AUTORIZO o registro da empresa junto 
ao serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros 
sob Fretamento desta Agência, na (s) modalidade (s) EVENTUAL 
E CONTÍNUO, pelo prazo de 05 anos a contar desta publicação.

Processo nº ARTESP-PRC-2021/03176 (F1-3931) - L.R. FER-
NANDES TRANSPORTES EIRELI - CNPJ 34.299.262/0001-10 - 
AUTORIZO o registro da empresa junto ao serviço de transporte 
coletivo intermunicipal de passageiros sob Fretamento desta 
Agência, na (s) modalidade (s) EVENTUAL E CONTÍNUO, pelo 
prazo de 05 anos a contar desta publicação.

Protocolo nº 557.302/21 - Processo nº 031.737/19 – Adriano 
Henrique Simões, responsável técnico da empresa Cacau Inspe-
ção Veicular Vila Leopoldina Ltda. - Epp. AUTORIZO a renovação 
do seu credenciamento nesta Agência para realização de vistoria 
técnica nos veículos das empresas que operam no serviço inter-
municipal de transporte coletivo de passageiros, emitindo-se o 
competente Termo de Credenciamento pelo prazo de 2 (dois) 
anos a contar de 19/02/2021.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

 DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 1.258, de 10-12-2021
Altera o regime de teletrabalho na ARSESP e revoga a Deli-

beração ARSESP nº 1.081, de 08 de dezembro de 2020.
A Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de Serviços 

Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP, na forma da Lei Com-
plementar nº 1.025, de 7 de dezembro de 2007, regulamentada 
pelo Decreto nº 52.455, de 7 dezembro de 2007:

Considerando o advento do Decreto Estadual nº 65.839, de 
30/06/2021, que estende a medida de quarentena de que trata 
o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e as medidas 
transitórias, de caráter excepcional, instituídas pelo Decreto nº 
65.635, de 16 de abril de 2021, altera a redação do Decreto nº 
64.994, de 28 de maio de 2020, e dá providências correlatas;

Considerando o Comunicado CRHE nº 08, de 07/07/2021, 
em que a Coordenadoria de Recursos Humanos do Estado de 
São Paulo informa que todos os servidores em exercício no 
âmbito das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do 
Estado e das Autarquias deverão retornar ao trabalho presencial, 
exceção feita àqueles enquadrados no grupo de risco para o 
COVID 19; que os órgãos setoriais de recursos humanos devem 
observar as orientações constantes nas bulas das diferentes 
vacinas em relação à imunização, inclusive ao número de doses 
de vacina (esquema vacinal completo); e que além das regras 
já fixadas cabe a cada órgão observar para o retorno dos ser-
vidores, todas as medidas não farmacológicas de prevenção ao 
contágio da doença recomendadas pelo Centro de Contingência 
do Coronavírus;

Considerando que a Pandemia de Covid-19 não terminou, 
que as atividades presenciais na sede da ARSESP foram retoma-
das em 17/11/2021, e que medidas como distanciamento social, 
higienização constante e uso de máscara devem ser mantidas,

DELIBERA:
Art. 1º. O regime de teletrabalho no âmbito da ARSESP, 

instituído pela Deliberação nº 1081/2020, deverá ser realizado 
com observância a esta Deliberação.

Art. 2º. O modelo de teletrabalho a vigorar no âmbito da 
ARSESP será de jornada híbrida, sendo obrigatório, no mínimo, 
o trabalho em dois dias de forma presencial.

§ 1º. É vedada a realização de trabalho presencial e remoto 
em um mesmo dia, salvo quando o empregado/servidor público 
for convocado.

§ 2º. A fiscalização em campo e o atendimento à convoca-
ção para comparecimento na ARSESP são considerados trabalho 
presencial, salvo se houver necessidade de atendimento das 
condições estabelecidas pelo artigo 7º, inciso II, de acordo com 
o disposto no § 1º deste artigo.

Art. 3º. A autorização para a realização do teletrabalho será 
por tempo determinado, com prazo máximo de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogada, reduzida, modificada ou revogada, no 
todo ou em parte, a critério da ARSESP, em função dos resultados 
práticos verificados.

Art. 4º. A Diretoria Colegiada da ARSESP será informada 
sobre o andamento do teletrabalho, bimestralmente, pela Gerên-
cia de Planejamento e Recursos Humanos.

Art. 5º. Será encaminhada à CRHE – Coordenadoria de 
Recursos Humanos do Estado, da Secretaria de Planejamento e 
Gestão, cópia desta Deliberação para fins de controle, acompa-
nhamento e confecção de relatório gerencial.

Art. 6º. Todos os documentos de cunho profissional gerados 
por conta da vinculação ao teletrabalho deverão ser enca-
minhados à Gerência de Planejamento e Recursos Humanos 
da ARSESP e juntados ao prontuário do empregado/servidor 
público.

Art. 7º. A adesão do empregado/servidor público ao teletra-
balho é facultativa, sendo o superior imediato o responsável por 

TABELA 2 SUPLEMENTAÇÃO VALORES EM REAIS
ÓRGÃO/QUOTAS MENSAIS/DOTAÇÃO CONTINGENCIADA FR GD VALOR
18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
 T O T A L 01 4 100.000,00
 DEZEMBRO   100.000,00

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

ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL VINCULADOS
LEI ART PAR INC ITEM
17309 9º  I  100.000,00 100.000,00 0,00
TOTAL GERAL    100.000,00 100.000,00 0,00

 DECRETO Nº 66.333, 
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao 
Orçamento Fiscal na Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos, visando ao atendimento de 
Despesas Correntes

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

Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto um crédito de R$ 29.100.000,00 

(Vinte e nove milhões, cem mil reais), suplementar ao orçamento 
da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, observando-se as 
classificações Institucional, Econômica, Funcional e Programáti-
ca, conforme a Tabela 1, anexa.

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

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos à 30 de novembro de 2021.

Palácio dos Bandeirantes, 13 de dezembro de 2021
JOÃO DORIA
Rodrigo Garcia
Secretário de Governo
Nelson Baeta Neves Filho 
Secretário Orçamento e Gestão
Henrique de Campos Meirelles
Secretário da Fazenda e Planejamento
Cauê Macris
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Secretaria de Governo, aos 13 de dezembro 

de 2021.

TABELA 1 SUPLEMENTAÇÃO VALORES EM REAIS
ORGÃO/UO./ELEMENTO/FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA FR GD VALOR
37000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
 METROPOLITANOS
37001 ADMINISTRAÇÃO SUP.
 DA SECRETARIA E DA SEDE
3 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01  29.100.000,00
 T O T A L 01  29.100.000,00
FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA
26.453.3703.4286 MONIT. DA QUALID.
 E CUSTOS TRANSPORTE   29.100.000,00
  01 3 29.100.000,00
 T O T A L   29.100.000,00

 REDUÇÃO VALORES EM REAIS
ORGÃO/UO./ELEMENTO/FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA FR GD VALOR
37000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
 METROPOLITANOS
37001 ADMINISTRAÇÃO SUP.
 DA SECRETARIA E DA SEDE
3 3 67 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 01  8.100.000,00
3 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01  21.000.000,00
 T O T A L 01  29.100.000,00
FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA
26.453.3711.2484 APOIO À PPP VLT SIM
 BAIXADA SANTISTA   8.100.000,00
  01 3 8.100.000,00
26.453.3711.2544 APOIO À PPP OPERAÇÃO DA LINHA
 4 - AMAR   21.000.000,00
  01 3 21.000.000,00
 T O T A L   29.100.000,00

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

ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL VINCULADOS
LEI ART PAR INC ITEM
17286 13    29.100.000,00 29.100.000,00 0,00
TOTAL GERAL    29.100.000,00 29.100.000,00 0,00

 Governo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução de 13-12-2021
Designando, com fundamento no § 1º do art. 3º da LC 

8.074-92, alterada pela Lei 8.489-93, e nos termos do § 1º do 
art. 4º do Dec. 39.059-94, alterado pelos Decs. 51.853-2007, e 
64.927-2020, Marli de Fátima Armani, RG 40.420.723-6, para 
integrar o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – Condeca, como suplente, na qualidade de repre-
sentante da sociedade civil, em complementação ao mandato de 
Edmarcos Souza Alves, em virtude de sua renúncia.

 Despacho do Secretário, de 13-12-2021
No processo SEGOV-PRC-2021-01883, sobre convênio: “À 

vista dos elementos de instrução constantes dos autos, nota-
damente dos Pareceres 138-2021 e 257-2021, da Consultoria 
Jurídica da Secretaria de Governo, autorizo a celebração de con-
vênio entre o Estado de São Paulo, pela Secretaria de Governo, 
e esta pelo Fundo Social de São Paulo - Fussp, e o Município de 
Mogi das Cruzes, objetivando a implantação e manutenção da 
Praça da Cidadania, em área situada na Avenida Lourenço de 
Souza Franco, s/nº, Bairro Jundiapeba, naquele Município, nos 
moldes propostos, observadas as recomendações assinaladas 
nos opinativos e as normas legais e regulamentares incidentes 
na espécie.”

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

 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

 Concedendo a Autorização a título precário, à OI Móvel S/A, 
para a ocupação da faixa de domínio, nos trechos sob respon-
sabilidade da Concessionária do Sistema Anhanguera - Bandei-


