
Comunicado

PROJETOS, ORÇAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO

Artigo 115 da CE - Suplemento Especial

A Coordenadoria de Recursos Humanos do Estado, à vista do que dispõe o § 2º 
do artigo 5º do Decreto nº 50.881, de 14 de junho de 2006 (Institui o Sistema 
Único de Cadastro de Cargos e Funções-Atividades - SICAD, da Administração 
Direta e das Autarquias do Estado) COMUNICA aos órgãos setoriais de recursos 
humanos da Administração Direta e Autarquias do Estado que encaminhará à 
Imprensa Ofi cial do Estado S.A. – IMESP as informações coletadas e sistematiza-
das relativas à quantidade de cargos, empregos públicos e funções-atividades, 
ocupados e vagos, em 31 de dezembro de 2020, para publicação em Suplemento 
Especial do Diário Ofi cial do Estado, Executivo, Seção I, no dia 30 de abril de 
2021, em cumprimento ao disposto no § 5º, do artigo 115, da Constituição 
Estadual.

AS ENTIDADES FUNDACIONAIS, DE ECONOMIA MISTA E AS EMPRESAS PÚBLICAS 
DEVERÃO, para atendimento ao dispositivo constitucional, encaminhar direta-
mente à Imprensa Ofi cial do Estado S.A - IMESP, impreterivelmente até o dia 
06 de abril de 2021, o quantitativo de seus quadros.

Essas entidades, na hipótese de maiores esclarecimentos quanto a transmissão 
e publicação, deverão contatar a Imprensa Ofi cial do Estado pelo telefone: 
SAC 0800 01234 01.

O arquivo deverá vir no formato texto com tabulação e salvo como texto 
sem formatação e enviado para o email:

artigo115@imprensaofi cial.com.br

Informes
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Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
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ANEXO
a que se refere o
Decreto nº 65.563, de 11 de março de 2021
Nota Técnica do Centro de Contingência do Coro-

navírus
Com fundamento no artigo 6º do Decreto nº 64.994, de 28 

de maio de 2020, este Centro de Contingência vem apresentar 
as recomendações que seguem.

Conforme destacado nos últimos dias, a curva de contágio 
pelo Coronavírus tem apresentado uma grande aceleração não só 
no Estado de São Paulo, mas em todo o país. Neste momento, se 
nota de forma homogênea em todas as áreas do Estado um intenso 
espraiamento do Coronavírus, resultando em incremento progressi-
vo de pacientes internados, especialmente nos leitos de unidades de 
terapia intensiva, elevando rapidamente a taxa de ocupação desses 
leitos no Estado de São Paulo para o alarmante nível de 86%.

Com este rápido e preocupante avanço, este Centro sugere que 
se adotem medidas ainda mais restritivas que as atuais, ao menos 
durante os próximos 15 dias, de forma a assegurar que haja menos 
circulação de pessoas em todo o Estado, interrompendo de forma 
significativa a cadeia de transmissão do Sars-Cov-2. Isso porque 
os dados e estimativas atuais demonstram um potencial risco de 
colapso da capacidade instalada no sistema de saúde.

Importante destacar que este Centro vem acompanhando 
atentamente o aumento da oferta de leitos tanto pelos entes 
públicos quanto privados no Estado, mas a alta velocidade que 
se tem observado no contágio pelo Coronavírus torna impres-
cindível a adoção de medidas ainda mais rígidas do que aquelas 
previstas na já existente fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo.

Nesse sentido, destaca-se que deve ser impedida a moda-
lidade “retirada” nos estabelecimentos comerciais e de alimen-
tação, bem como deve ser proibida a realização de atividades 
coletivas, como eventos esportivos, atividades religiosas e, 
ainda, reunião, concentração ou permanência de pessoas em 
espaços públicos como praias, praças, parques.

Ademais, conforme apontado na última nota técnica deste 
Centro, também se faz necessário que o maior número de 
pessoas possível desempenhe suas atividades de forma remota, 
em suas casas, através do teletrabalho. Em todo o mundo, a 
redução de circulação de pessoas através do distanciamento 
social revelou-se uma das únicas medidas capaz de conter 
a transmissão do vírus, que nos últimos dias apresentou um 
aumento alarmante. Assim, recomenda-se a adoção de medidas 
para evitar a aglomeração de pessoas nos transportes coletivos.

Por fim, é recomendável que também se adotem medidas 
para evitar a circulação de pessoas durante o período noturno.

Com a adoção de tais medidas, este Centro espera mitigar 
o risco de colapso no sistema de saúde, de forma a permitir o 
atendimento adequado a todos aqueles que necessitam.

São Paulo, 11 de março de 2021.
____________________________________________

______
Dr. Paulo Menezes
Coordenador do Centro de Contingência

 DECRETO Nº 65.564,
DE 11 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao 
Orçamento da Seguridade Social na Secretaria 
da Saúde, visando ao atendimento de Despesas 
Correntes

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, considerando o disposto no Artigo 9º 
da Lei nº 17.309, de 29 de dezembro de 2020,

Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto um crédito de R$ 66.100.000,00 (Ses-

senta e seis milhões, cem mil reais), suplementar ao orçamento da 
Secretaria da Saúde, observando-se as classificações Institucional, 
Econômica, Funcional e Programática, conforme a Tabela 1, anexa.

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

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

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

Palácio dos Bandeirantes, 11 de março de 2021
JOÃO DORIA
Rodrigo Garcia
Secretário de Governo
Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão
Henrique de Campos Meirelles
Secretário da Fazenda e Planejamento
Antonio Carlos Rizeque Malufe
Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da 

Casa Civil
Publicado na Secretaria de Governo, aos 11 de março de 

2021.

TABELA 1 SUPLEMENTAÇÃO VALORES EM REAIS
ORGÃO/UO./ELEMENTO/FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA FR GD VALOR
09000 SECRETARIA DA SAÚDE
09012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES
3 3 41 39 OUTROS SERVIÇOS
 DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI 41  66.100.000,00
 T O T A L 41  66.100.000,00
FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA
10.302.0930.6213 APOIO À ATENÇÃO BÁS.
 MUNIC. E ENT. FIL   66.100.000,00
  41 3 66.100.000,00
 T O T A L   66.100.000,00

TABELA 2 SUPLEMENTAÇÃO VALORES EM REAIS
ÓRGÃO/QUOTAS MENSAIS/DOTAÇÃO CONTINGENCIADA FR GD VALOR
09000 SECRETARIA DA SAÚDE
 T O T A L 41 3 66.100.000,00
 MARÇO   66.100.000,00

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  66.100.000,00 66.100.000,00 0,00
TOTAL GERAL    66.100.000,00 66.100.000,00 0,00

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

 DIRETORIA GERAL

 Termo de Autorização
(Integradora MIP) 02/2021
Em atendimento ao disposto na Seção III, Artigos 7º e 8º da 

Portaria Artesp 97 de 22-12-2020, emitimos o presente Termo 
de Autorização de empresa Integradora de solução MIP (Módulo 
de Informações de Pedágio) à Innovia Sistemas de Inteligência 
de Trânsito Eireli, permitindo fornecimento de sistemas, equipa-
mentos, materiais e consequente implantação, implementação, 
operação e manutenção do Sistema MIP, em conformidade com 
os padrões técnicos previstos nos anexos I, II e III da Portaria 
Artesp 97/2020.

Nos termos do §3º do artigo 8° da citada Portaria, o presen-
te Termo de Autorização poderá ser cancelado a qualquer tempo, 
a critério da Artesp, caso a Innovia Sistemas de Inteligência de 
Trânsito Eireli, deixe de atender e/ou preencher os requisitos 
estabelecidos na aludida Portaria. (Artesp-EXP-2021/00163)

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

 Deliberação Arsesp - 1.143, de 11-3-2021

Estabelece os procedimentos, prazos e tratamento 
de dados e informações solicitados aos prestado-
res de serviços de saneamento básico regulados, 
altera os artigos 10 e 11 e revoga os incisos V do 
art. 8º, inciso V do art. 9° e os incisos III e IX do 
Art. 10 da Deliberação Arsesp 31, de 1°-12-2008

A Diretoria da Agência Reguladora de Serviços Públicos do 
Estado de São Paulo - Arsesp, na forma da Lei Complementar 1.025, 
de 07-12-2007, e do Decreto Estadual 52.455, de 07-12-2007:

Considerando o art. 2º, inciso XI, da Lei 11.445, de 05-01-
2007, que estabelece a segurança, a qualidade, a regularidade e 
a continuidade como princípios fundamentais da prestação dos 
serviços públicos de saneamento básico;

Considerando que são objetivos da regulação, conforme Art. 
22 da Lei 11.445, de 05-01-2007:

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação 
e a expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos 
usuários, com observação das normas de referência editadas 
pela ANA (Redação pela Lei 14.026, de 2020);

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabele-
cidas nos contratos de prestação de serviços e nos planos muni-
cipais ou de prestação regionalizada de saneamento básico;

Considerando que, conforme art. 23, da Lei 14.026, de 
15-07-2020, a entidade reguladora, observadas as diretrizes 
determinadas pela ANA, editará normas relativas às dimensões 
técnica, econômica e social de prestação dos serviços públicos 
de saneamento básico, que abrangerão:

I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
II - requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
Considerando que os dados e informações referentes 

a operação, prestação e utilização dos serviços públicos de 
saneamento básico são fundamentais para o cumprimento dos 
objetivos da regulação e edição de normas;

Considerando a Lei 12.527, de 18-11-2011, que dispõe 
sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a 
informações;

Considerando a Lei 13.709, de 14-08-2018, que é a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais;

Considerando os procedimentos e prazos definidos na 
Deliberação Arsesp 1.137, de 04-03-2021, que dispõe sobre 
o Manual de Contabilidade Regulatória e Plano de Contas 
Regulatório para as empresas do setor de saneamento básico 
reguladas pela Arsesp; e

Considerando as contribuições recebidas na Consulta Públi-
ca 21/2020, realizada no período de 07-12-2020 a 11-01-2021, 
consolidadas no Relatório Circunstanciado RC.S-0005-2021, que 
contribuíram para o aprimoramento desta deliberação,

Delibera:
Art. 1°. Disciplinar o requerimento de dados e informações 

pela Arsesp aos prestadores de serviços, referentes a operação, 
prestação e utilização dos serviços públicos de saneamento básico.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 2°. O Requerimento de Informações tem como obje-

tivo a obtenção de dados e informações de natureza técnica, 
operacional, de atendimento aos usuários ou outras pertinentes 
às obrigações dos prestadores de serviços, necessários para o 
desenvolvimento das atividades de regulação e fiscalização dos 
serviços regulados.

Art. 3°. O Requerimento de Informações deve indicar, de 
forma clara e objetiva, os dados e as informações que devem 
ser fornecidos, contendo no mínimo:

I - o formato e o meio para o envio dos dados e das infor-
mações solicitadas;

II - o prazo para atendimento; e
III - a área para a qual deverão ser encaminhados os dados 

e as informações solicitadas.
CAPÍTULO II
Das Definições
Art. 4°. Para os fins e efeitos desta Deliberação, são adota-

das as seguintes definições:
I - Calendário Anual de Informações Periódicas: documento 

enviado via ofício aos prestadores de serviço contendo as infor-
mações que devem ser enviadas periodicamente;

em arquivo eletrônico, meio físico ou qualquer outro meio existente, 
em seu poder, em poder de terceiros, ou de terceiros em seu poder;

II - 8 (oito) dias corridos: quando for originada por denúncia 
ou solicitações do Ministério Público, Três Poderes - Judiciário, 
Executivo e Legislativo - bem como seus órgãos e autarquias, 
como Procon, TCE, TCU e ANA, Serviço de Atendimento ao Usu-
ário e Ouvidoria da Arsesp;

III - 21 (vinte e um) dias corridos: para dados não volu-
mosos/complexos que necessitem de processamento para sua 
extração ou obtenção;

IV - 45 (quarenta e cinco) dias corridos: para dados volu-
mosos/complexos que necessitem de processamento para sua 
extração ou obtenção.

§ 1º. A gerência responsável pelo Requerimento de Infor-
mações poderá definir prazos distintos daqueles indicados nos 
incisos I a IV do Art. 9°, desde que motivados e justificados.

§ 2º. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte ao 
protocolo do Requerimento de Informações no prestador de 
serviços.

§ 3º. Caso o dia do vencimento ocorra em final de semana 
ou feriado, adota-se o próximo dia útil para atendimento ao 
Requerimento de Informações.

Art. 10. Durante a realização de estudos técnicos pela 
Arsesp, os prestadores poderão apresentar a estrutura de banco 
de dados relativos ao assunto à gerência responsável, com 
sua granulometria, desagregação e unidades, para facilitar a 
elaboração do Requerimento de Informações visando otimizar 
a entrega dos dados.

§ 1°. A apresentação da estrutura não obriga a Arsesp a 
aplicar o formato apresentado no Requerimento de Informações, 
visto que devem ser conciliados banco de dados de diversos 
prestadores, bem como a estrutura existente na agência.

§ 2°. Na hipótese de o prestador controlar o dado em 
granulometria ou desagregação maior que a solicitada, o pres-
tador deverá, a partir da data do Requerimento de Informações 
devidamente motivado, passar a controlar e fornecer o dado 
conforme solicitado.

CAPÍTULO IV
Da Dilação de Prazo
Art. 11. O prestador de serviços terá a possibilidade de, 

por uma única vez, solicitar a dilação de prazo para envio dos 
dados solicitados.

Parágrafo Único. Não será concedida dilação de prazo para 
os casos previstos no inciso I do art. 9º.

Art. 12. O prazo máximo para a solicitação de dilação pelos 
prestadores de serviços será de:

I - Para dados não periódicos: a metade do prazo estipulado 
ou 7 (sete) dias corridos, o que for menor, contados a partir do 
recebimento do Requerimento de Informações pelo prestador 
de serviços;

II - Para dados periódicos: até 30 dias corridos antes da 
data prevista para entrega no Calendário Anual de Informações 
Periódicas.

§ 1º. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte ao pro-
tocolo do Requerimento de Informações no prestador de serviços.

§ 2º. Caso o dia do vencimento ocorra em final de semana 
ou feriado, adota-se o próximo dia útil para atendimento ao 
Requerimento de Informações.

Art. 13. A solicitação de dilação de prazo pelo prestador de 
serviços deve ser motivada e justificada, e estará sujeita à aprova-
ção pela Gerência responsável pelo Requerimento de Informações.

Art. 14. Na hipótese de negativa do pedido de dilação de 
prazo, ficará mantido o prazo inicial de entrega estabelecido 
pela Arsesp.

§ 1º. A contagem do prazo será suspensa durante a análise 
da solicitação de dilação pela Arsesp.

§ 2°. O período de suspensão de prazo, será calculado como 
o dia útil seguinte à data de protocolo da solicitação de dilação 
pelo prestador até a data de protocolo da resposta pela Arsesp.

Art. 15. A solicitação de dilação de prazo sem justificativa, 
intempestiva, protelatória ou apresentada a partir da segunda 
vez será indeferida.

Art. 16. Poderão ser concedidos os seguintes prazos adicio-
nais para entrega dos dados:

I - Para dados não periódicos: até o correspondente ao 
prazo inicial concedido;

II - Para dados periódicos: até 30 dias corridos.
Art. 17. Casos excepcionais devem ser analisados pela 

Gerência responsável, a quem cabe a decisão de aceitação ou 

II - Dados: são observações documentadas, resultados da 
medição da operação, laudos, ensaios, registros de outorga, cro-
quis de sistemas, licenças de operação e outras informações em 
documentos, imagens, textos e planilhas, relativos à prestação 
de serviço de saneamento regulada;

III - Dado Crítico: dado de natureza contratual ou de nature-
za econômico-financeira, vinculado à contabilidade regulatória 
ou que pode afetar a qualidade e disponibilidade do serviço ao 
usuário. É definido em ofício ou no Calendário Anual. É taxativo;

IV - Dado não Crítico: dado de natureza técnico-operacional 
ou econômico-financeira definido em ofício ou no Calendário 
Anual de Informações Periódicas;

V - Dados Periódicos: dados a serem entregues permanente-
mente, com periodicidade definida no contrato, deliberação ou ofício, 
também descritos no Calendário Anual de Informações Periódicas;

VI - Dados não Periódicos: dados adicionais solicitados para 
fins de fiscalizações, estudos técnicos, pesquisas ou análises e 
que ainda não possuem caráter de entrega permanente;

VII - Dados Volumosos/Complexos: dados com mais de 
500 valores preenchidos por município por ano, não contando 
as informações de referência, como data, nome ou código do 
município, código ou nome da instalação, nome ou código dos 
parâmetros, e que não sejam de extração direta do banco de 
dados, ou seja, o referido dado ainda não faz parte do rol de 
variáveis e indicadores monitorados pelo prestador de serviços;

VIII - Informação: são os dados estruturados, organizados 
e processados, como indicadores de cobertura, indicadores de 
perdas, cujo cálculo depende de variáveis (dados) relativos à 
prestação de serviço de saneamento regulada. As informações 
serão tratadas nesta deliberação simplesmente como “Dados”;

IX - Não conformidade de Dados: a falta de adequação 
da conduta do prestador de serviços quanto aos requisitos de 
entrega dos dados, como formato, granularidade, desagregação, 
periodicidade, prazo de entrega ou precisão dos dados; e

X - Requerimento de Informações Específicas: documento 
enviado via ofício que define os dados e informações a serem 
entregues pelo prestador de serviços contendo, por exemplo, os 
parâmetros, formatos, granulometria, desagregação, periodici-
dade e unidade dos dados.

CAPÍTULO III
Da Entrega de Dados
Seção I
Dados Periódicos
Art. 5°. O Calendário Anual de Informações Periódicas con-

terá os dados a serem fornecidos pelo prestador de serviços no 
ano seguinte e especificará, no mínimo:

I - nome de identificação;
II - descrição do dado;
III - periodicidade;
IV – granularidade; e
V - data de entrega dos dados.
Parágrafo único. O Calendário Anual de Informações Peri-

ódicas será publicado pela Diretoria de Regulação Técnica e 
Fiscalização de Saneamento Básico e pela Diretoria de Regula-
ção Econômico-Financeira e de Mercados até 01 de dezembro 
de cada ano.

Art. 6°. Na hipótese de adição de dados periódicos dentro 
do ano corrente deverá ser publicado calendário complementar.

Parágrafo único: A publicação de calendário complementar 
deverá ocorrer com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos 
em relação ao prazo para envio do dado periódico adicionado, não 
afetando os prazos de informações do calendário anterior.

Art. 7°. As atualizações dos dados cadastrais de instalações, 
subsistemas ou características operacionais que fazem parte do 
Calendário Anual de Informações Periódicas devem ser infor-
madas no prazo de 60 dias corridos da alteração operacional.

Seção II
Dados não Periódicos
Art. 8°. O Requerimento de Informações Específicas deverá 

ser atendido pelo prestador de serviços dentro do prazo definido 
nesta deliberação.

Art. 9°. Para envio dos dados não periódicos pelos presta-
dores de serviços, segundo suas características de complexidade, 
volume e disponibilidade, ficam estabelecidos os seguintes 
prazos:

I - Imediato: quando, durante a rotina de Fiscalização, os 
dados estiverem disponíveis ou forem passíveis de obtenção por 
meio de consulta aos aplicativos, sistemas, recursos e facilidades 
tecnológicos dos prestadores de serviços ou por eles utilizados, seja 
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