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APRESENTAÇÃO
Este produto foi elaborado pela equipe de bibliotecários da Biblioteca
da Casa Civil com o intuito de reunir e divulgar a legislação pertinente à
natureza e vinculação dos órgãos colegiados do Governo do Estado de
São Paulo.
A realização desse trabalho visa facilitar o acesso as informações
sobre criação, atribuição, composição e vinculação dos conselhos, das
comissões e dos comitês. Espera-se com isso, contribuir para ampliar a
compreensão do universo normativo que esse tema encontra-se inserido.
As fontes utilizadas para o levantamento dos dados foram: o Perfil
da Administração Pública Paulista, a base de dados de legislação do
Estado, o sistema de informação legislativa da Biblioteca da Casa Civil e a
base de dados de legislação da Assembleia Legislativa do Estado.
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• Conselho Estadual de Assistência Social - CONSEAS
• Conselho de Administração e Orientação da Agência de
Desenvolvimento Social de São Paulo - Fundo de
Investimento
• Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com
Deficiência
• Comitê de Apoio ao Paradesporto
• Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle
Social
• Conselho de Planejamento Educacional
• Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São
Paulo - CEAE
• Conselho Fiscal

Comissões

FUNDAÇÃO CENTRO EDUCATIVO,
RECREATIVO E ESPORTIVO DO
TRABALHADOR – CERET

• Comissão Estadual de Emprego de São Paulo
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ENERGIA
Comissões
COMPANHIA ENERGÉTICA DE
SÃO PAULO – CESP

• Conselho Estadual de Política Energética – CEPE
• Comissão de Eletrificação Rural do Estado de São
Paulo - CERESP
• Conselho Fiscal

EMAE - EMPRESA
METROPOLITANA DE ÁGUAS E
ENERGIA S/A

• Conselho Fiscal

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Conselhos

• Conselho Estadual da Juventude
• Conselho Estadual de Desportos - CED

FAZENDA
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• Conselho Gestor de Ações Conjuntas de Combate à
Evasão Fiscal - CEVAF
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• Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC
• Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte - CODECON
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA –
SPPREV

• Conselho Fiscal

NOSSA CAIXA
DESENVOLVIMENTO -AGÊNCIA
DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO S.A

• Conselho Fiscal

COMPANHIA PAULISTA DE
SECURITIZAÇÃO

• Conselho Fiscal

COMPANHIA PAULISTA DE
PARCERIAS – CPP

• Conselho Fiscal

COMPANHIA DE SEGUROS DO
ESTADO DE SÃO PAULO – COSESP

• Conselho Fiscal
Conselhos

GESTÃO PÚBLICA
Comissões
COMPANHIA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO –
PRODESP

• Conselho Fiscal

FUNDAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO
ADMINISTRATIVO – FUNDAP
HABITAÇÃO

• Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e
Comunicação - COETIC
• Comissão de Centralização das Informações dos
Serviços Públicos do Estado de São Paulo
• Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral CPRTI
• Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde - CAAS

• Conselho Fiscal

Conselhos

• Conselho Estadual de Habitação - CEH
• Conselho de Orientação da Loteria da Habitação

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU

• Conselho Fiscal

JUSTIÇA E DA DEFESA DA
CIDADANIA

• Conselho Estadual do Idoso
• Conselho Estadual da Condição Feminina
• Conselho de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra
• Conselho Estadual dos Povos Indígenas
• Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana
• Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CONDECA
• Conselho Estadual de Defesa do Consumidor
• Conselho Consultivo de Defesa da Cidadania do Estado
de São Paulo
• Conselho De Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Nordestina
• Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED
• Comissão de Coordenação e Acompanhamento da
Política de Ações Afirmativas para Afrodescendentes
• Comitê Estadual para os Refugiados - CER
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Comitês
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO IPEM/SP
FUNDAÇÃO CENTRO DE
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• Conselho Fiscal

Conselhos

DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO – DAESP

• Conselho Estadual de Transportes
• Conselho Consultivo

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO – DER

• Conselho Consultivo

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

• Conselho Consultivo

DERSA - DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO S/A

• Conselho Fiscal

COMPANHIA DOCAS DE SÃO
SEBASTIÃO

• Conselho Fiscal

MEIO AMBIENTE

Conselhos

CETESB - COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO

• Conselho Fiscal

FUNDAÇÃO PARA A
CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO
FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO

• Conselho Fiscal

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO
DE SÃO PAULO
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

• Conselho Fiscal
Conselhos

• Conselho do Patrimônio Imobiliário

Comissões

• Comissão de Acompanhamento dos Contratos de
Parcerias Público-Privadas

COMPANHIA PAULISTA DE
OBRAS E SERVIÇOS – CPOS

• Conselho Fiscal

FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA
LIMA - CENTRO DE ESTUDOS E
PESQUISAS DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL – CEPAM

• Conselho Fiscal

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL
DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE
SANEAMENTO E RECURSOS
HÍDRICOS
COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO

• Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA

• Conselho Fiscal

Conselhos

• Conselho Estadual de Saneamento - CONESAN
• Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH
• Conselho Fiscal
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PAULO – SABESP

Conselhos
SAÚDE
Comissões
Comitês

• Conselho Estadual da Formação Profissional na Área de
Saúde - CONFORPAS
• Conselho Técnico-Administrativo
• Conselho das Atividades de Vigilância
• Conselho Estadual de Saúde de São Paulo - CES/SP
• Conselho Estadual de Políticas para a Aids CONEPAIDS
• Conselho de Pós Graduação
• Comissão Interinstitucional de Saúde - CIS
• Comitê Técnico de Segurança Alimentar e Saúde
• Comitê Técnico de Infecção Hospitalar - CTIH

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO
PAULO

• Conselho Fiscal

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

• Conselho Fiscal

SEGURANÇA PÚBLICA

Conselhos

CENTRO INTEGRADO DE
INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA – CIISP

TRANSPORTES
METROPOLITANOS

• Conselho Fiscal

Comissões

EMPRESA METROPOLITANA DE
TRANSPORTES URBANOS DE SÃO
PAULO S/A - EMTU-SP

• Conselho Fiscal
• Conselho de Administração

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS – CPTM

• Conselho Fiscal
• Conselho de Administração
Conselhos

COMPANHIA PAULISTA DE
EVENTOS E TURISMO – CPETUR
PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO

• Comissão de Monitoramento das Concessões e
Permissões de Serviços Públicos dos Sistemas de
Transportes de Passageiros
• Comissão de Transporte Coletivo Regular para a
Região Metropolitana de Campinas
• Comissão de Transporte Coletivo Regular para a
Região Metropolitana da Grande São Paulo
• Comissão de Transporte Coletivo Regular para a
Região Metropolitana da Baixada Santista
• Comissão de Fretamento Metropolitano para a região
Metropolitana da Grande São Paulo
• Comissão de Cadastramento para a Região
Metropolitana da Grande São Paulo
• Comissão de Fretamento Metropolitano para a Região
Metropolitana da Baixada Santista
• Comissão de Fretamento Metropolitano para a Região
Metropolitana de Campinas
• Comissão de Cadastramento para a Região
Metropolitana da Baixada Santista
• Comissão de Cadastramento para a Região
Metropolitana de Campinas
• Conselho Fiscal

COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO
– METRÔ

TURISMO

• Conselho Superior de Polícia
• Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN

• Conselho Estadual de Turismo
• Conselho do Turismo Regional Paulista
• Conselho Fiscal

Conselhos

• Conselho da Procuradoria Geral do Estado
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GABINETE DO GOVERNADOR
1. Conselhos
1.1. Conselho de Coordenação do Plano Diretor do Desenvolvimento Agrícola do
Vale do Ribeira - CODEAGRI
Atribuição
Ao Conselho de Coordenação do Plano Diretor do Desenvolvimento Agrícola do Vale do
Ribeira cabe:
I - estabelecer as diretrizes para a implementação do Plano Diretor.
II - propor soluções no que se refere a alternativas de ações para a execução das etapas
do Plano Diretor;
III - aprovar as propostas apresentadas pelo Grupo de Coordenação Técnica para a
implementação do Plano Diretor;
IV - avaliar periodicamente os resultados obtidos com a execução do Plano Diretor.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 24.125 de 16/10/1985 art. 4º
Composição
I - o Secretário de Economia e Planejamento
II - o Secretário da Justiça
III - o Secretário de Agricultura e Abastecimento;
IV - o Secretário do Interior;
V - o Secretário de Obras e do Meio Ambiente;
VI - o Secretário da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia;
VII - o Secretário dos Transportes;
VIII - o Secretário Extraordinário de Descentralização e Participação;
IX - o Secretário Executivo do Conselho Estadual do Meio Ambiente;
Legislação – Composição: • DEC nº 24.125 de 16/10/1985 art. 3º
Legislação
• DEC nº 24.125 de 16/10/1985

1.2. Conselho de Coordenação dos Núcleos de Articulação e Apoio Tecnológico à
Indústria Brasileira - CONAATI
Atribuição
O CONAATI terá as seguintes atribuições principais:
I - coordenar a atuação dos NAATI, promovendo a compatibilização de métodos e
critérios de coleta e difusão das informações necessárias, bem como sistematizando a
cooperação e o intercâmbio entre os núcleos;
II - organizar e consolidar a informação originária dos NAATI, complementando-a,
quando necessário, com levantamentos e estudos especiais, com a finalidade de:
a)fornecer subsídios à política e à administração de incentivos governamentais ao
desenvolvimento da indústria brasileira de bens e equipamentos e às empresas brasileira
de engenharia e consultoria;
b)promover a difusão para as indústrias e empresas brasileiras de engenharia e
consultoria de informações úteis à ampliação de suas capacidades e ao fornecimento de
seu potencial.
III - propor e promover medidas visando:
a) à capacitação tecnológica e financeira das indústrias e empresas brasileiras de
engenharia e consultoria para projeto e desenvolvimento de bens e equipamentos;
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b) ao desenvolvimento, à fabricação e aquisição de bens e equipamentos produzidos com
tecnologia desenvolvida ou efetivamente absorvida por indústrias brasileiras.
IV - cooperar na formação e difusão da capacidade das empresas dos setores público e
privado paulistas, na área de negociação e obtenção de tecnologia
Legislação – Atribuição: • LEI nº 5.638 de 27/04/1987 art. 5º
Composição
1 - Um representante indicado por cada uma das seguintes Secretarias do Estado:
a)Secretaria dos Negócios de Indústria, Comércio (vetado);
b)Secretaria de Economia e Planejamento;
c)Secretaria dos Negócios da Fazenda.
2 - Um representante indicado por cada uma das universidades estaduais paulistas.
3 - Um representante indicado pela Federação de Indústrias do Estado de São Paulo.
4 - Um representante do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo.
5 - Um Secretário-Executivo do CONAATI, que será indicado pelo Governador do Estado.
Legislação – Composição: • LEI nº 5.638 de 27/04/1987 art. 4º
Legislação:
• LEI nº 5.638 de 27/04/1987

1.3. Conselho de Representantes Regionais do Governo
Composição
Governador do Estado - Presidente
Diretores dos Escritórios Regionais do Governo
Legislação – Composição: • DEC nº 25.079 de 24/04/1986 art. 1º
Legislação
• DEC nº 25.079 de 24/04/1986

1.4. Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico - CEDE
Atribuição
Traçar diretrizes gerais do Programa de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e
estabelecer prioridades regionais de sua execução.
Estabelecer prioridades para o desenvolvimento e atualização das práticas tecnológicas.
Baixar normas e estabelecer condições para a operação do Programa de
Desenvolvimento do Estado de São Paulo.
Organizar sua Secretaria Executiva e designar seus integrantes.
Requisitar dos órgãos e entidades da Administração Centralizada e Descentralizada do
Estado todos os subsídios e informações necessários ao desempenho de suas atribuições.
Exercer outras atividades correlatas à sua finalidade.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 30.488 de 27/09/1989 art. 4º
Composição
Governador do Estado - Presidente
Secretário da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo - VicePresidente
Secretário da Fazenda
Secretário de Economia e Planejamento
Secretário de Agricultura e Abastecimento
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Secretário do Meio Ambiente
Presidente do Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA
Diretor Científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP
Presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo - FAESP
Presidente da Federação do Comércio - FCESP
Presidente da Associação Comercial de São Paulo - ACSP
Legislação – Composição: • DEC nº 33.498 de 10/07/1991 art. 3º
Legislação:
• DEC nº 30.488 de 27/09/1989
• DEC nº 33.498 de 10/07/1991

1.5. Conselho de Ética da Administração do Estado
Atribuição
Apreciar conclusivamente, ex officio, à vista de representação que lhe seja endereçada
ou por determinação especial do Governador, as suspeitas de desvio de finalidade ou de
comportamento ético relativas a atos ou condutas de agente, órgão, unidade ou entidade
da Administração Estadual.
Solicitar ao Governador as diligências necessárias à investigação eficiente das
ocorrências submetidas a seu conhecimento.
Propor ao Governador a atuação corregedora ou disciplinar de qualquer órgão ou
autoridade da Administração Estadual, bem como as providências de responsabilidade
civil e criminal que acaso couberem.
Recomendar ao Governador a adoção de medidas de desconstituição ou saneamento das
anomalias detectadas.
Sugerir ao Governador a realização de estudos, a edição de regulamentos ou a expedição
de recomendações, visando à moralidade dos procedimentos da Administração Estadual.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 37.085 de 21/07/1993 art. 2º
Composição
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania - Presidente
Um representante da Casa Civil
Um representante da Secretaria da Fazenda
Um representante da Procuradoria Geral do Estado
Um representante da Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP
Um representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP
Um representante da Associação Comercial de São Paulo
Um representante do Instituto de Engenharia - São Paulo
Um representante da Associação Brasileira de Imprensa - Seção São Paulo
Um representante da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas
Um representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC
Um membro da escolha do Governador
Legislação – Composição: • DEC nº 37.535 de 27/09/1993 art. 1º
Legislação:
• DEC nº 37.085 de 21/07/1993
• DEC nº 37.535 de 27/09/1993
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1.6. Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social - CEDES
Atribuição
Formular e coordenar o Programa Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico
e Social.
Estabelecer condições complementares da política formulada e definir as respectivas
prioridades.
Aprovar o plano de aplicação dos recursos dos Fundos, conforme diretrizes da política
industrial do Estado, estabelecendo suas respectivas prioridades.
Estabelecer parâmetros e critérios para fixar limites globais e individuais para a
concessão dos financiamentos, observadas as disponibilidades dos Fundos.
Aprovar a concessão dos financiamentos previstos na Lei nº 9.363, de 23/7/1.996.
Fixar prazos de amortização e de carência, bem como os encargos dos mutuários.
Estabelecer garantias, sanções e encargos por eventuais inadimplências, instruído pelo
Agente Financeiro.
Examinar e aprovar mensalmente, as contas referentes aos Fundos, por meio de
balancetes, avaliando resultados.
Manifestar-se previamente sobre convênios ou contratos a serem celebrados com
terceiros, inclusive com o Agente Financeiro, para a prestação de serviço de apoio ao
desenvolvimento dos Fundos.
Editar normas específicas, destinadas a reger a constituição e instalação do Comitê
Executivo de Crédito - Comitê.
Apresentar à Assembléia Legislativa relatórios trimestrais de suas atividades.
Elaborar e aprovar seu Regimento Interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 42.696 de 23/12/1997 art. 4º
Composição
I - o Governador do Estado, que será o seu Presidente;
II - o Secretário de Desenvolvimento, que será o seu Vice-Presidente;
III - o Secretário da Fazenda;
IV - o Secretário do Meio Ambiente;
V - o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente;
VI - o Secretário de Economia e Planejamento;
VII - o Secretário do Emprego e Relações o Trabalho;
VIII - o Presidente da Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de
São Paulo - NCD - AFESP;
IX - o Diretor Presidente do Agente Financeiro;
X - o Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP;
XI - o Presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo - FAESP;
XII - o Presidente da SEBRAE-SP - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de
São Paulo;
XIII - um representante da classe trabalhadora, desde que presidente de uma entidade
sindical.
Legislação – Composição: • DEC nº 54.657 de 07/08/2009 art. 1º
Legislação:
• LEI nº 9.363 de 23/07/1996
• DEC nº 42.696 de 23/12/1997
• DEC nº 54.657 de 07/08/2009
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1.7. Conselho Estadual de Alimentação
Atribuição
Cabe ao Conselho Estadual de Alimentação definir e orientar:
-ações de caráter institucional, visando a produção e organização do abastecimento
alimentar;
-campanhas de conscientização dos cidadãos para evitar o desperdício dos gêneros
alimentícios, preservar suas qualidades nutricionais e corrigir hábitos alimentares;
-programas de incentivo à produção e produtividade agrícolas para melhorar a oferta e a
qualidade de alimentos postos à disposição da população;
-programas e campanhas de abastecimento e distribuição de alimentos;
-ações emergenciais, no âmbito governamental e não-governamental, para
suplementação alimentar da população carente; e
-iniciativas de estímulo e apoio à criação de Conselhos Municipais, bem como de Comitês
de incentivo à produção e abastecimento alimentar, integrados pelas entidades
representativas da sociedade civil.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 37.736 de 27/10/1993 art. 2º
Composição
25 representantes da sociedade civil convidados pelo Governador
Secretário de Agricultura e Abastecimento
Secretário da Saúde
Secretário da Educação
Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
Secretário de Economia e Planejamento
Secretário da Fazenda
Secretário da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo
Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP
Presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina
Presidente do Banco Nossa Caixa S/A
Legislação – Composição: • DEC nº 37.736 de 27/10/1993 art. 3º
Legislação:
• DEC nº 37.736 de 27/10/1993

1.8. Conselho Superior da Qualidade e Produtividade
Atribuição
Estabelecer, periodicamente, diretrizes e prioridades para o Programa Permanente da
Qualidade e Produtividade no Serviço Público.
Acompanhar o andamento do Programa, com vistas a, em especial:
- garantir o cumprimento das diretrizes e prioridades a que se refere o inciso anterior; e
- promover os ajustamentos que se fizerem necessários, a cada momento, para viabilizar
a consecução de seu objetivo, definido pelo artigo 1, do Decreto nº 40.536, de
12/12/1995.
Aprovar o emblema do Programa.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 40.536 de 12/12/1995 art. 6º
Composição
Secretário-Chefe da Casa Civil
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
Secretário da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo
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Secretário da Saúde
Secretário da Educação
Secretário da Segurança Pública
Legislação – Composição: • DEC nº 40.536 de 12/12/1995 art. 5º
Legislação
• DEC nº 40.536 de 12/12/1995

1.9. Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas - PPP
Atribuição
Aprovar projetos de parceria público-privadas, observadas as condições estabelecidas no
artigo 4º.
Recomendar ao Governador do Estado a inclusão no PPP de projeto aprovado na forma
do item 1.
Fiscalizar a execução das parcerias público-privadas.
Opinar sobre alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou renovação dos contratos de
parceria público-privadas.
Fixar diretrizes para a atuação dos representantes do Estado nos órgãos de
administração da Companhia Paulista de Parcerias - CPP.
Fazer publicar no Diário Oficial de Estado de São Paulo, as atas de suas reuniões.
Definir as prioridades e supervisionar as atividades do Programa de PPP.
Deliberar sobre a proposta preliminar de projeto de PPP, com os subsídios fornecidos pelo
Secretário Executivo, pela Unidade de PPP, pela Companhia Paulista de Parcerias - CPP e
pelo órgão ou entidade interessado.
Solicitar e definir a forma de contratação de estudos técnicos sobre projetos de PPP, após
deliberação sobre a proposta preliminar.
Aprovar os resultados dos estudos técnicos realizados nos termos do inciso anterior, após
manifestação formal da Unidade de PPP e da Companhia Paulista de Parcerias - CPP.
Aprovar a modelagem aplicável a cada projeto de PPP.
Tomar conhecimento dos relatórios de auditoria independente.
Requisitar servidores da administração estadual para apoio técnico ao Programa de PPP
ou para compor grupos de trabalho.
Fazer publicar o relatório anual detalhado de suas atividades.
Deliberar sobre qualquer outra matéria de interesse do Programa de PPP, incluindo a
fixação de condições e prazos para atendimento de suas determinações.
Legislação - Atribuição
• LEI nº 11.688 de 19/05/2004 arts. 3º § 5º
• DEC nº 48.867 de 10/08/2004 art. 4º

Composição
Secretário-Chefe da Casa Civil
Secretário de Economia e Planejamento
Secretário da Fazenda
Secretário da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo
Procurador Geral do Estado
Três membros de livre escolha do Governador do Estado
Legislação – Composição: • LEI nº 11.688 de 19/05/2004 art. 3º
Legislação
• LEI nº 11.688 de 19/05/2004
• DEC nº 48.867 de 10/08/2004
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1.10. Conselho de Governo de Desenvolvimento Social
Atribuição
Garantir a fiel execução do Programa de Governo;
Coordenar a execução das políticas públicas de natureza intersetorial;
Complementar as políticas desenvolvidas pelas Secretarias de Estado;
Fixar as diretrizes básicas quando ocorrerem dissonâncias entre as Secretarias de Estado
na execução do Programa de Governo;
Promover a integração das políticas públicas entre as diversas Secretarias de Estado;
Sugerir e acompanhar as metas, indicadores e resultados dos programas
governamentais;
Opinar e colaborar na execução dos programas e projetos de Governo, elegíveis como
prioritários, bem como garantir seu acompanhamento e a celeridade de sua
implementação;
Propor e revisar projetos e atividades concernentes ao desenvolvimento social, no âmbito
do Poder Executivo, em conformidade com as orientações estratégicas do Governo;
Promover a integração das políticas sociais, objetivando a maximização de seus
resultados e a racionalização dos custos;
Articular as políticas estaduais de desenvolvimento social com as de outras esferas de
governo;
Definir diretrizes gerais para as ações dos órgãos da Administração Pública Estadual,
integrantes do Conselho, objetivando a execução e a coordenação das mesmas;
Definir os programas e projetos estratégicos, bem como os indicadores de avaliação de
resultados e de controle que permitam aferir sua efetividade na redução das
desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vida da população; e
Deliberar sobre os assuntos que compõem a agenda do Conselho.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 51.466 de 02/01/2007 arts. 1º e 8º
Composição
I - Conselho de Governo de Desenvolvimento Social integrado pelas seguintes
Secretarias de Estado:
a) Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social;
b) Secretaria da Saúde;
c) Secretaria da Educação;
d) Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;
e) Secretaria da Cultura;
f) Secretaria da Habitação;
g) Secretaria de Esporte e Lazer;
h) Secretaria de Ensino Superior;
i) Secretaria de Relações Institucionais.
Legislação – Composição: • DEC nº 51.466 de 02/01/2007 art. 7º
Legislação:
• DEC nº 51.466 de 02/01/2007

1.11. Conselho de Governo de Justiça e Segurança
Atribuição
Garantir a fiel execução do Programa de Governo;
Coordenar a execução das políticas públicas de natureza intersetorial;
Complementar as políticas desenvolvidas pelas Secretarias de Estado;
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Fixar as diretrizes básicas quando ocorrerem dissonâncias entre as Secretarias de Estado
na execução do Programa de Governo;
Promover a integração das políticas públicas entre as diversas Secretarias de Estado;
Sugerir e acompanhar as metas, indicadores e resultados dos programas
governamentais;
Opinar e colaborar na execução dos programas e projetos de Governo, elegíveis como
prioritários, bem como garantir seu acompanhamento e a celeridade de sua
implementação;
Propor e revisar projetos e atividades concernentes à segurança e a justiça, no âmbito do
Poder Executivo, em conformidade com as orientações estratégicas do Governo;
Promover a integração das políticas de segurança e de justiça, objetivando a
maximização de seus resultados e a racionalização dos custos;
Articular as políticas estaduais de segurança e de justiça com as de outras esferas de
governo;
Definir diretrizes gerais para as ações dos órgãos da Administração Pública Estadual,
integrantes do Conselho, objetivando a execução e a coordenação das mesmas;
Definir os programas e projetos estratégicos, bem como os indicadores de avaliação de
resultados e de controle que permitam aferir sua efetividade na garantia da segurança
pública e na promoção dos direitos humanos; e
Deliberar sobre os assuntos que compõem a agenda do Conselho.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 51.466 de 02/01/2007 arts. 1º e 10
Composição
Conselho de Governo de Justiça e Segurança, integrado pelas seguintes Secretarias de
Estado:
a) Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
b) Secretaria da Administração Penitenciária;
c) Secretaria da Segurança Pública.
Legislação – Composição: • DEC nº 51.466 de 02/01/2007 art. 7°
Legislação:
• DEC nº 51.466 de 02/01/2007

1.12. Conselho Estadual de Mudanças Climáticas
Atribuição
Acompanhar a implantação e fiscalizar a execução do Política Estadual de Mudanças
Climáticas - PEMC.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 55.947 de 24/06/2010 art. 7°
Composição
42 (quarenta e dois) membros e seus suplentes, na seguinte conformidade:
I - 14 (quatorze) representantes de órgãos e entidades governamentais, sendo:
a) Governador do Estado;
b) o Secretário do Meio Ambiente;
c) o Secretário de Desenvolvimento;
d) o Secretário dos Transportes;
e) o Secretário dos Transportes Metropolitanos;
f) o Secretário de Agricultura e Abastecimento;
g) o Secretário da Saúde;
h) o Secretário da Fazenda;
i) o Secretário de Economia e Planejamento;
j) o Secretário de Saneamento e Energia;
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k) o Secretário da Cultura, em rodízio com o Secretário da Educação;
l) o Procurador Geral do Estado;
m) o Diretor Presidente da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo;
n) o Diretor Presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
S.A. - IPT;
II - 14 (quatorze) representantes municipais sendo:
a) o Prefeito do município sede da Região Metropolitana de São Paulo;
b) o Prefeito do município sede da Região Metropolitana da Baixada Santista;
c) o Prefeito do município sede da Região Metropolitana de Campinas;
d) o Prefeito Municipal eleito por seus pares, no âmbito dos grupos especificados a
seguir, por maioria simples de votos, por Comitê de Bacia Hidrográfica:
1. primeiro grupo - Alto Tietê;
2. segundo grupo - Paraíba do Sul e Mantiqueira;
3. terceiro grupo - Litoral Norte e Baixada Santista;
4. quarto grupo - Alto Paranapanema e Ribeira de Iguape;
5. quinto grupo - Médio Paranapanema e Pontal do Paranapanema;
6. sexto grupo - Aguapeí e Peixe e Baixo Tietê;
7. sétimo grupo - Tietê/Batalha e Tietê/Jacaré;
8. oitavo grupo - Turvo/Grande e São José dos Dourados;
9. nono grupo - Sapucaí/Grande e Baixo Pardo/ Grande;
10. décimo grupo - Pardo e Mogi-Guaçu;
11. décimo primeiro grupo - Piracicaba/Capivari/ Jundiaí e Tietê/Sorocaba.
III - 14 (quatorze) representantes da sociedade civil, sendo:
a) 1 (um) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP;
b) 1 (um) da Federação das Empresas de Transporte de São Paulo - FETCESP;
c) 1 (um) da Federação do Comércio do Estado de São Paulo - FECOMERCIO;
d) 1 (um) da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo - FAESP;
e) 1 (um) da União da Indústria de Cana-de-Açúcar - Única;
f) 1 (um) de universidades públicas paulistas, com odízio entre Universidade de São
Paulo - USP, Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP e Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” - UNESP;
g) 1 (um) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP;
h) 1 (um) da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de
Consumidores Livres - ABRACE;
i) 1 (um) do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável - CBCS;
j) 1 (um) de universidades privadas atuantes no âmbito do Estado de São Paulo;
k) 3 (três) de entidades ambientalistas, com atuação efetiva na defesa ou preservação
do meio ambiente e no combate as mudanças climáticas;
l) 1 (um) de entidade da sociedade civil, com atuação efetiva na temática de padrões de
produção e consumo.
Legislação – Composição: • DEC nº 55.947 de 24/06/2010 art. 12
Legislação
• DEC nº 55.947 de 24/06/2010

2. Comissões
2.1. Comissão de Política Salarial
Atribuição
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I - fixar as diretrizes a serem observadas no âmbito da Administração Direta, das
Autarquias, das Fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das Empresas sob
controle acionário direto ou indireto deste, em assuntos de política salarial;
II - aprovar os termos finais das negociações a serem realizadas:
a) pela Secretaria de Gestão Pública, com representantes dos órgãos e das entidades aos
quais estejam vinculadas as propostas;
b) no âmbito de cada Fundação ou Empresa, após análise prévia pelo Conselho de Defesa
dos Capitais do Estado - CODEC;
III - autorizar a inserção, nos estatutos, regulamentos e regimentos internos das
Fundações e das Empresas, de disposições normativas que criem benefícios ou
vantagens trabalhistas.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 51.660 de 14/03/2007 art. 2º
Composição
I - o Secretário-Chefe da Casa Civil, que é seu Presidente;
II - o Secretário da Fazenda;
III - o Secretário de Economia e Planejamento;
IV - o Secretário de Gestão Pública;
V - o Secretário do Emprego e Relações do Trabalho; e
VI - o Procurador Geral do Estado.
Legislação – Composição: • DEC nº 51.660 de 14/03/2007 art. 3º
Legislação:
• DEC nº 40.085 de 15/05/1995
• DEC nº 51.660 de 14/03/2007

2.2. Comissão Especial para o Parque da Independência
Atribuição
A Comissão Especial para o Parque da Independência é, incumbida de realizar estudos,
sugerir e executar medidas para a efetiva proteção, preservação, recuperação e
revitalização daquele Patrimônio Histórico, incluindo a instituição de uma Guarda de
Honra.
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 42.043 de 04/08/1997 art. 1º
Composição
I - o Presidente da Comissão, que será uma pessoa da livre escolha do Governador do
Estado;
II - 3 (três) representantes da Secretaria da Cultura, sendo um do Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado - CONDEPHAAT;
III - 1 (um) representante da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
IV - mediante convite:
a) 1 (um) representante da Família Imperial do Brasil;
b) 1 (um) representante do Ministério da Cultura;
c) 3 (três) representantes das Forças Armadas, sendo 1 (um) da Marinha, 1 (um) do
Exército e 1 (um) da Aeronáutica;
d) 1 (um) representante da Universidade de São Paulo - USP;
e) 1 (um) representante do Museu Paulista, da Universidade de São Paulo - USP;
f) 1 (um) representante da Secretaria da Cultura, do Município de São Paulo;
g) 1 (um) representante da Secretaria das Administrações Regionais, do Município de
São Paulo;
h) 1 (um) representante da Guarda Civil Metropolitana, do Município de São Paulo;
i) 1 (um) representante da comunidade do Ipiranga;
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j) 1 (um) representante do Instituto de Recuperação do Patrimônio Histórico no Estado
de São Paulo.
Legislação - Composição::
• DEC nº 42.043 de 04/08/1997 art. 2º
• DEC nº 45.888 de 29/06/2001 art. 1º

Legislação:
• DEC nº 42.043 de 04/08/1997
• DEC nº 45.888 de 29/06/2001

2.3. Comissão Especial de Bioenergia do Estado de São Paulo
Atribuição
I - elaborar o Plano de Bioenergia do Estado de São Paulo;
II - definir as ações de governo necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades de
geração de energia renováveis;
III - avaliar a contribuição das formas renováveis de energia para o desenvolvimento
sustentável;
IV - avaliar e indicar as ações necessárias ao desenvolvimento do conjunto das cadeias
produtivas de biodiesel e etanol no Estado de São Paulo;
V - avaliar e propor ações de estudo e pesquisa científica e tecnológica necessárias ao
pleno desenvolvimento das atividades de bioenergia no Estado de São Paulo;
VI - subsidiar o Governador do Estado e as Secretarias de Estado nas ações relativas ao
desenvolvimento da bioenergia.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 51.736 de 04/04/2007 art. 2º
Composição
I - o Secretário de Desenvolvimento;
II - o Secretário de Economia e Planejamento;
III - o Secretário de Saneamento e Energia;
IV - o Secretário de Agricultura e Abastecimento;
V - o Secretário dos Transportes;
VI - o Secretário do Meio Ambiente;
VII - 1 (um) representante da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo;
VIII - 1 (um) representante da Universidade de São Paulo;
IX - 1 (um) representante da Universidade Estadual de Campinas;
X - 1 (um) representante Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”;
XI - 1 (um) membros de livre escolha do Governador do Estado.
Legislação – Composição: • DEC nº 51.736 de 04/04/2007 art. 4º
Legislação:
• DEC nº 51.736 de 04/04/2007

3. Comitês
3.1 Comitê Estadual de Desburocratização
Atribuição
Desenvolver estudos e apresentar propostas relacionadas ao programa ora instituído.
Coordenar e monitorar a implantação de projetos nas unidades administrativas
competentes.
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Propor os atos normativos que se fizerem necessários à implantação do programa
previsto neste decreto.
Solicitar a colaboração de todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta
que tenham relação com os procedimentos e serviços a serem aperfeiçoados.
Organizar Grupo de Ação Executiva para cada área prioritária, com a participação de
representantes dos órgãos e entidades municipais diretamente afetos ao
desenvolvimento dos trabalhos.
Designar o coordenador de cada Grupo de Ação Executiva, ao qual incumbirá o
acompanhamento dos trabalhos e a apresentação de cronograma contendo as etapas,
prazos e resultados.
Legislação – Atribuição: • Decreto nº 51.467, de 2 de janeiro de 2007 art. 2º
Composição
O Comitê Estadual de Desburocratização, é composto dos seguintes membros:
I - Secretário do Emprego e Relações do Trabalho, que é seu Presidente;
II - Secretário de Gestão Pública;
III - Secretário de Economia e Planejamento;
IV - Secretário da Fazenda;
V - Secretário da Segurança Pública;
VI - Secretário do Meio Ambiente;
VII - Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania;
VIII - Procurador Geral do Estado;
IX - Secretário da Habitação;
X - Secretário da Saúde;
XI - Secretário de Desenvolvimento.
Legislação – Composição:
• Decreto nº 51.467, de 2/01/2007 art. 3º
• DEC nº 51.719 de 30/03/2007 art. 1º
• DEC nº 52.179 de 20/09/2007 art. 1º

Legislação:
• Decreto nº 51.467, de 2/01/2007
• DEC nº 51.719 de 30/03/2007
• DEC nº 52.179 de 20/09/2007

3.2. Comitê para Otimização de Ações Conjuntas
Atribuição
O Comitê para Otimização de Ações Conjuntas tem as seguintes atribuições:
I - compartilhar informações, conhecimentos e experiências que colaborem para a
adequada abordagem das ocorrências no âmbito de atuação da Secretaria da
Administração Penitenciária, da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e da
Secretaria da Segurança Pública;
II - articular providências para o desenvolvimento de ações conjuntas com vista à
prevenção e, quando for o caso, à efetiva solução de ocorrências no âmbito de atuação
da Secretaria da Administração Penitenciária, da Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania e da Secretaria da Segurança Pública;
III - contribuir para a contínua melhoria da ação do Estado no sentido da manutenção da
urbanidade nos ambientes onde atuam a Secretaria da Administração Penitenciária, a
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e a Secretaria da Segurança Pública.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 50.738 de 18/04/2006 art. 2º
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Composição
I - Governador do Estado, que é seu Presidente;
II - Secretário-Chefe da Casa Civil, que é seu Vice-Presidente;
III - Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania;
IV - Secretário da Segurança Pública;
V - Secretário da Administração Penitenciária.
Legislação – Composição: • DEC nº 50.738 de 18/04/2006 art. 3º
Legislação:
• DEC nº 50.738 de 18/04/2006

3.3. Comitê São Paulo Competitivo
Atribuição
Assessorar o Governo do Estado na definição de ações que importem em articular e
propor ações do Governo que promovam o aumento da competitividade das empresas
localizadas em São Paulo, com vistas a incrementar o grau de desenvolvimento e de
sustentabilidade da economia paulista e de suas regiões, atraindo novos investimentos e
ampliando as oportunidades de geração de emprego e renda.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 49.274 de 21/12/2004 art. 1º
Composição
Governador do Estado, que será seu Presidente;
Vice-Governador do Estado, que será seu Vice-Presidente;
Secretário da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo, que será seu
Secretário Executivo;
Secretário-Chefe da Casa Civil;
Secretário de Economia e Planejamento;
Secretário do Emprego e Relações do Trabalho;
Secretário da Segurança Pública;
Secretário da Fazenda;
Secretário dos Transportes;
Secretário do Meio Ambiente;
Secretário dos Transportes Metropolitanos;
Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento;
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
Procurador Geral do Estado;
5 (cinco) representantes do setor privado, a serem designados pelo Governador do
Estado, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução.
Legislação - Composição:
• DEC nº 49.274 de 21/12/2004 art. 3º
• DEC nº 49.473 de 11/03/2005 art. 1º

Legislação:
• DEC nº 49.274 de 21/12/2004
• DEC nº 49.473 de 11/03/2005
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CASA CIVIL

1. CONSELHOS
1.1. Conselho Estadual de Honrarias e Mérito
Atribuição
I - assessorar o Governo do Estado na criação e oficialização de condecorações,
medalhas e outras honorificências;
II - propor e opinar sobre a extinção de condecorações e medalhas e a cessação de atos
de oficialização;
III - manifestar-se a propósito das características das honrarias e respectivos diplomas,
condições para sua concessão e regulamentos;
IV - registrar os regulamentos das condecorações e medalhas estaduais oficializadas,
bem como fiscalizar seu cumprimento;
V - opinar e propor alterações na legislação relativa a honrarias estaduais;
VI - organizar e manter cadastro das condecorações nacionais e estrangeiras, bem como
o armorial dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado e dos municípios
paulistas;
VII - manter a guarda dos cunhos das condecorações e medalhas extintas;
VIII - executar outras atribuições que lhe sejam conferidas por legislação específica,
relativa a condecorações, medalhas e outras honorificências;
IX - expedir seu Regimento Interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 51.991 de 18/07/2007 art. 112
Composição
7 (sete) membros, inclusive seu Presidente, com mandato de 4 (quatro) anos,
designados pelo Governador do Estado por indicação do Secretário-Chefe da Casa Civil.
Legislação – Composição: • DEC nº 51.991 de 18/07/2007 art. 113
Legislação:
• DEC nº 51.991 de 18/07/2007

1.2. Conselho de Orientação do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do
Governo
Atribuição
I - fixar normas gerais que orientarão as atividades relacionadas com o acervo artísticocultural dos Palácios do Governo;
II - manifestar-se a respeito de assuntos relacionados com o acervo artístico-cultural dos
Palácios do Governo, em especial sobre:
a) aceitação de doações e aquisição de bens;
b) empréstimo, ou qualquer deslocamento para lugar diverso dos Palácios do Governo,
de peças do acervo;
c) medidas relativas à conservação e à restauração de peças do acervo, inclusive as de
contratação de serviços para esse fim;
III - promover a adoção de medidas necessárias à defesa do acervo artístico-cultural dos
Palácios do Governo.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 51.991 de 18/07/2007 art. 116
Composição
I - da Casa Civil:
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a) o Secretário-Chefe da Casa Civil, que é seu Presidente;
b) o Chefe de Gabinete, que é seu Vice-Presidente;
c) o Assessor Chefe da Assessoria Técnica do Governo;
d) o Curador do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo;
e) o Diretor do Departamento de Infra-Estrutura;
II - 1 (um) representante da Secretaria da Cultura.
Legislação – Composição: • DEC nº 51.991 de 18/07/2007 art. 115
Legislação:
• DEC nº 51.991 de 18/07/2007

2. Comitês
2.1. Comitê Intersecretarial de Combate à Pirataria
Atribuição
I - estudar e propor medidas destinadas ao combate de crimes contra a propriedade
imaterial;
II - atuar em conjunto com órgãos e entidades públicos e privados a fim de coletar,
analisar e compartilhar informações pertinentes;
III - propor mecanismos e procedimentos para receber denúncias e sugestões que lhe
sejam transmitidas, dando-lhes o devido encaminhamento;
IV - incentivar o planejamento de operações de prevenção e repressão aos crimes contra
a propriedade imaterial;
V - propor a realização de campanhas educativas de combate aos crimes contra a
propriedade imaterial e a difusão de textos legais pertinentes, integrando os principais
meios de comunicação, com o propósito de esclarecimento da opinião pública sobre os
efeitos danosos desses ilícitos penais;
VI - sugerir a celebração de termos de cooperação, convênios e outros ajustes entre
órgãos e entidades do poder público e do setor privado para fins de combate aos crimes
de que trata este decreto;
VII - estabelecer diálogo permanente com instituições e entidades nacionais e
internacionais, cujos objetivos e atividades possam trazer contribuição relevante para o
combate aos ilícitos a que se refere este decreto;
VIII - propor aos órgãos competentes alterações à legislação em vigor, com vista ao seu
aperfeiçoamento;
IX - avaliar a repercussão e eficácia das ações adotadas.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 50.472 de 13/01/2006 art. 1º
Composição
I - Casa Civil;
II - Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
III - Secretaria da Segurança Pública;
IV - Secretaria da Fazenda;
V - Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico;
VI - Secretaria da Cultura;
VII - Secretaria do Emprego e das Relações do Trabalho;
VIII - Procuradoria Geral do Estado.
IX - Secretaria da Educação
Legislação - Composição:
• DEC nº 50.472 de 13/01/2006 art. 2º
• DEC nº 51.243 de 03/11/2006 art. 1º
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Legislação:
• DEC nº 50.472 de 13/01/2006
• DEC nº 51.243 de 03/11/2006
• DEC nº 53.145 de 20/06/2008

2.2 Comitê de Qualidade da Gestão Pública
Atribuição
I - promover a elaboração, exercer a coordenação superior e acompanhar o
desenvolvimento e a implementação de programas, projetos e atividades;
II - formular e aprovar propostas de políticas, para apreciação do Governador do Estado;
III - providenciar a elaboração, aprovar propostas e estabelecer diretrizes, normas e
prioridades;
IV - avaliar, periodicamente, os resultados alcançados, contribuindo para a adoção das
medidas necessárias à plena consecução de objetivos;
V - diretrizes voltadas à elevação do nível de eficiência e eficácia da Administração
Pública Estadual, mediante evolução do uso da tecnologia da informação e
aperfeiçoamento dos servidores do Estado;
VI - diretrizes e normas gerais da Administração Pública Estadual, relativas a recursos
humanos, suprimentos, patrimônio, atividades administrativas complementares e
aquisições, contratações e terceirizações;
VII - diretrizes e normas gerais relacionadas com o ambiente Internet do Governo do
Estado, instituído pelo Decreto nº 42.907, de 4 de março de 1998, e o Programa Acessa
São Paulo, instituído pelo Decreto nº 45.057, de 11 de julho de 2000;
VIII - diretrizes para:
a) a execução de programa de utilização do poder de compra da Administração Pública
Estadual;
b) a implementação de padrões e indicadores de qualidade na prestação de serviços
públicos pela Administração Estadual;
c) as atividades de tecnologia da informação e comunicação da Administração Pública
Estadual, abrangendo, também, a capacitação de recursos humanos nessa área;
IX - políticas, diretrizes e prioridades relativas ao Sistema de Tecnologia da Informação e
Comunicação, a que se refere o Decreto nº 51.766, de 19 de abril de 2007, inclusive
sobre a aplicação de recursos no processo de informatização dos órgãos e entidades a
que se refere o parágrafo único do artigo anterior;
X - política de informatização dos órgãos e entidades a que se refere o parágrafo único
do artigo anterior;
XI- normas e padrões que orientem a política de que trata o inciso anterior, em especial
para o desenvolvimento de sistemas em modelo integrado de tecnologia da informação e
comunicação;
XII - ações visando a otimização dos processos de aquisição de bens e contratação de
serviços de tecnologia da informação e comunicação;
XIII - diretrizes gerais da política da Administração Estadual relativa aos serviços de
telecomunicações do Estado;
XIV - normas e prioridades voltadas a telecomunicações do Estado;
XV - exercer funções de órgão de planejamento em relação a telecomunicações do
Estado;
XVI - aprovar solicitações de autorização do Governador do Estado para realização de
concursos, bem como admissão ou contratação de pessoal, no caso de órgãos da
Administração Direta e de Autarquias, nos termos do § 2º do artigo 1º do Decreto nº
51.471, de 2 de janeiro de 2007, com nova redação dada pelo artigo 2º do Decreto nº
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51.553, de 9 de fevereiro de 2007, observado o disposto no artigo 2º do Decreto
Declaratório nº 1, de 30 de maio de 2007.
Legislação - Atribuição
• DEC nº 51.870 de 05/06/2007 arts. 2º, 3º e 4º
• DEC nº 52.178 de 20/09/2007 art. 19

Composição
I - o Secretário-Chefe da Casa Civil, que é seu Presidente;
II - o Secretário de Economia e Planejamento;
III - o Secretário da Fazenda;
IV - o Secretário de Gestão Pública;
V - o Secretário da Segurança Pública;
VI - o Secretário da Educação;
VII - o Secretário da Saúde;
VIII - o Procurador Geral do Estado e como suplente o Procurador Geral do Estado
Adjunto;
IX - o Secretário Executivo, designado pelo Secretário-Chefe da Casa Civil.
Legislação – Composição: • DEC nº 51.870 de 05/06/2007 art. 5º
Legislação:
•
•
•
•

DEC
DEC
DEC
DEC

nº
nº
nº
nº

51.620
51.870
51.991
52.178

de
de
de
de

27/02/2007
05/06/2007
18/07/2007
20/09/2007

2.3 Comitê Gestor da Política Estadual de Mudanças Climáticas
Atribuição
I - coordenar as ações para o atendimento às diretrizes da PEMC;
II - avaliar e monitorar o cumprimento da meta global e as metas setoriais e
intermediárias;
III - acompanhar os resultados dos programas e planos instituídos por este decreto;
IV - propor ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas medidas de mitigação e de
adaptação para mudanças climáticas;
V - fomentar e articular ações nos diferentes níveis do governo;
VI - contribuir para a elaboração do Plano Participativo
de Adaptação aos Efeitos das Mudanças Climáticas;
VII - expedir pareceres e recomendações ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas;
VIII - prestar assessoria técnica ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 55.947 de 24/06/2010 art. 6°
Composição
12 (doze) membros, que serão designados, juntamente com os respectivos suplentes,
pelo Governador do Estado, mediante indicação dos titulares das seguintes Secretarias
de Estado:
1. Casa Civil;
2. Meio Ambiente;
3. Transportes Metropolitanos;
4. Transportes;
5. Gestão Pública;
6. Fazenda;
7. Economia e Planejamento;
8. Desenvolvimento;
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9. Agricultura e Abastecimento;
10. Saneamento e Energia;
11. Habitação;
12. Saúde.
Legislação – Composição: • DEC nº 55.947 de 24/06/2010 art. 5º
Legislação:
• DEC nº 55.947 de 24/06/2010

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
CONSELHO FISCAL
Atribuição
Manifestar-se acerca da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes,
preliminarmente à sua submissão ao Conselho de Administração.
Legislação – Atribuição: • AGO e AGE s/n de 16/04/2010 art. 20 do Estatuto Social
Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGO e AGE s/n de 16/04/2010 art. 21 do Estatuto Social
Legislação:
• AGO e AGE s/n de 16/04/2010
Altera o Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado S.A. – IMESP
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
1. Conselhos
1.1. Conselho Penitenciário do Estado
Atribuição
Emitir pareceres sobre livramento condicional, indulto e comutação de pena.
Inspecionar os estabelecimentos penais.
Apresentar no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária e ao Secretário de Estado da Administração Penitenciária, relatório dos
trabalhos realizados no exercício anterior.
Elaborar seu Regimento Interno.
Supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos.
Manter intercâmbio com órgãos afins.
Outras que lhe são ou vierem a ser conferidas em decorrência de legislação federal ou
estadual.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 46.623 de 21/03/2002 art. 73
Composição
20 (vinte) membros efetivos, designados pelo Governador do Estado, sendo:
I - 6 (seis) Médicos Psiquiatras;
II - 4 (quatro) Procuradores de Justiça, indicados pelo Procurador Geral de Justiça do
Estado;
III - 2 (dois) Procuradores da República, indicados pelo Procurador Geral da República;
IV - 4 (quatro) Advogados, indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São
Paulo, sendo 2 (dois) deles na qualidade de representantes da comunidade;
V - 2 (dois) Defensores Públicos do Estado, indicados pelo Defensor Público-Geral do
Estado;
VI - 2 (dois) Psicólogos.
Integram, também, na qualidade de membros informantes, sem direito a voto, os
dirigentes dos seguintes órgãos:
1. Coordenadoria de Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo;
2. Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e do Litoral;
3. Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado;
4. Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do Estado;
5. Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado;
6. Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário;
7. Estabelecimentos Penais do Estado;
8. Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC;
9. Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” - FUNAP;
10. Secretaria da Segurança Pública, representada por 1 (um) Delegado de Polícia;
11. Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania.
Legislação - Composição:
•
•
•
•

DEC
DEC
DEC
DEC

nº
nº
nº
nº

46.623
48.056
51.074
54.678

de
de
de
de

21/03/2002
01/09/2003
28/08/2006
13/08/2009

de
de
de
de

21/03/2002
01/09/2003
28/08/2006
13/08/2009

Legislação:
•
•
•
•

DEC
DEC
DEC
DEC

nº
nº
nº
nº

46.623
48.056
51.074
54.678

art.
art.
art.
art.

71
1º
2º
1º
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1.2. Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária
Atribuição
Cumprir e fazer cumprir as diretrizes do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária.
Assessorar o Secretário da Segurança Pública na execução da política criminal e
penitenciária do Estado e na harmonização das atividades dos vários órgãos nela
envolvidos.
Propor as diretrizes da política estadual quanto à prevenção do delito, administração da
justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança.
Cooperar na elaboração dos planos estaduais de desenvolvimento, sugerindo as metas e
prioridades da política criminal e penitenciária.
Promover a avaliação periódica dos sistemas criminal e penitenciário para a sua
adequação às necessidades do Estado.
Estimular e apoiar a pesquisa criminológica.
Sugerir regras sobre a arquitetura e a construção de estabelecimentos penais.
Promover inspeções nos estabelecimentos penais e informar-se, mediante relatórios do
Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, sobre o desenvolvimento da
execução penal, propondo às autoridades dela incumbidas:
- as medidas necessárias ao aprimoramento da execução penal;
- a instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das
normas relativas à execução penal; e
- a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.
Colaborar com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mantendo-o
informado de suas atividades.
Propor à autoridade competente a celebração de convênios para a conservação de seus
objetivos.
Zelar pelo respeito aos direitos e garantias individuais do preso.
Legislação – Atribuição:
• LEI nº 7634 de 10/12/1991 art. 3º
• DEC nº 46.623 de 21/03/2002 art. 68

Composição
Um membro, que será o Presidente
O Coordenador da Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado
Um representante do Conselho Penitenciário do Estado
Um representante da Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel - FUNAP
Um representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
Um representante do Ministério Público
Um representante da Assistência Judiciária da Procuradoria Geral do Estado
Um representante da OAB, Seção São Paulo
Dois professores universitários das áreas de Direito Penal, Direito Processual Penal,
Penitenciário e Ciências correlatas
Quatro
membros
representativos
da comunidade,
indicados
por
entidades
reconhecidamente dedicadas à proteção dos direitos humanos e aos estudos na área
criminal e penitenciária
Legislação - Composição:
• LEI nº 7634 de 10/12/1991 art. 1º
• DEC nº 46.623 de 21/03/2002 art. 68

Legislação:
• LEI nº 7634 de 10/12/1991
• DEC nº 46.623 de 21/03/2002
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FUNDAÇÃO PROFESSOR DOUTOR MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP CONSELHO
DE CURADORES
CONSELHO FISCAL
Atribuição
Ao Conselho Fiscal cabe:
I - apreciar as contas, balancetes e balanços da Fundação;
II - opinar sobre assuntos de contabilidade e gestão financeira, por solicitação do
Conselho de Curadores;
III - elaborar o seu Regimento Interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 10.235 de 30/08/1977 art. 29 do Estatuto
Composição
3 (três) membros designados pelo Governador do Estado.
Legislação – Composição: • DEC nº 10.235 de 30/08/1977 art. 27 do Estatuto
Legislação:
• DEC nº 10.235 de 30/08/1977
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1. Conselhos
1.1. Conselho Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - CEDAF/SP
Atribuição
I - articular e propor a adequação de políticas públicas de âmbito federal, estadual e
municipal, em relação às necessidades dos programas de reforma agrária e de
agricultura familiar, na perspectiva do desenvolvimento rural sustentável e solidário no
Estado;
II - divulgar anualmente o Plano de Safra da Agricultura Familiar, com previsão de
recursos, distribuição geográfica e sazonal dos financiamentos, assim como sua
destinação por grupo/crédito no Estado;
III - harmonizar esforços e estimular ações que visem:
a) superar a pobreza por meio de ocupação, emprego e renda;
b) reduzir as desigualdades de renda, gênero, geração e etnia, inclusive as desigualdades
regionais do Estado;
c) diversificar as atividades econômicas e sua articulação dentro e fora dos territórios
rurais;
d) adotar instrumentos de participação e controle social nas fases estratégicas de
planejamento e de execução de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável e
solidário da agricultura familiar;
e) propiciar a geração, a apropriação e a utilização de conhecimentos científicos,
tecnológicos, gerenciais e organizativos pelas populações rurais;
f) subsidiar as áreas competentes nas adequações de políticas públicas para o
desenvolvimento rural sustentável e solidário, especialmente das atividades relacionadas
com o ordenamento territorial, o zoneamento agro-ecológico-econômico, a erradicação
da fome, a soberania e a segurança alimentar e a ampliação do acesso à educação
formal e não-formal na área rural;
IV - apoiar as ações dos conselhos municipais de desenvolvimento rural, fomentando sua
adequação no que tange à paridade de seus componentes;
V - articular-se com agentes financeiros com vista à obtenção de informações que
auxiliem na solução das dificuldades identificadas para concessão de financiamentos aos
agricultores familiares;
VI - articular-se com outros conselhos e órgãos que realizam ações tendo como objetivo
a consolidação da cidadania no meio rural;
VII - aprovar seu Regimento Interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 53.623 de 30/10/2008 art. 3º
Composição
I - o Secretário de Agricultura e Abastecimento, membro nato, que é seu Presidente;
II - como representantes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, além do Titular
da Pasta:
a)o Coordenador da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI;
b)o Coordenador da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios - CODEAGRO;
c)o Coordenador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - APTA;
III - 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades estaduais:
a) Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;
b) Secretaria da Educação;
c)Secretaria da Saúde;
d)Secretaria do Meio Ambiente;
e)Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS;
f)Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP;

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

BIBLIOTECA
_______________________________________________________________________________________________________ 23

g) Banco Nossa Caixa S.A.;
IV - mediante convite:
a) 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:
1. Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário - DFDA/SP;
2. Delegacia Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - DFA/SP;
3. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/SP;
4. Delegacia Regional do Trabalho - DRT/SP;
5. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA/SP;
6. Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB/SP;
7. Caixa Econômica Federal CEF/SP; 8. Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca Escritório Estadual - SEAP/SP;
9. Associação dos Municípios do Vale do Paranapanema - AMVAPA;
10. Cooperativa Central de Reforma Agrária de São Paulo - CCA/SP;
11. Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo - OCESP;
12. Comissão Pastoral da Terra - CPT;
13. Articulação Paulista de Agroecologia - APA;
14. Rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar - Rede Traf;
15. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/SP;
]16. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/SP;
b) 1 (um) representante das Superintendências do Banco do Brasil - SUPER/SP I e II;
c) 1 (um) representante de associações indígenas;
d) 1 (um) representante de quilombolas;
e) 1 (um) representante de associações de mulheres trabalhadoras rurais;
f) 1 (um) representante dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rural Sustentável;
g) 1 (um) representante de cada uma das seguintes Federações:
1. Federação dos Pescadores Artesanais do Estado de São Paulo;
2. Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de São Paulo - FETAESP;
3. Federação da Agricultura Familiar do Estado de São Paulo - FAF;
4. Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo - FERAESP;
5. Federação das Associações de Produtores Rurais das Microbacias Hidrográficas do
Estado de São Paulo - FAMHESP;
6. Federação da Agricultura do Estado de São Paulo - FAESP;
h) 4 (quatro) representantes do Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento
Local/Comissão de Implantação de Ações Territoriais - CONSAD/CIAT, sendo:
1. 1 (um) do Território Vale do Paraíba;
2. 1 (um) do Território Sudoeste Paulista;
3. 1 (um) do Território de Andradina;
4. 1 (um) do Território do Pontal do Paranapanema.
Legislação – Composição: • DEC nº 53.623 de 30/10/2008 art. 4º
Legislação:
• DEC nº 53.623 de 30/10/2008
• DEC nº 56.673 de 18/01/2011

1.2. Conselho de Desenvolvimento Rural do Estado de São Paulo
Atribuição
Propor diretrizes para a política agrícola do Estado, levando em consideração os aspectos
sociais e os recursos econômicos e naturais das diferentes regiões.
Participar da elaboração dos planos de desenvolvimento agropecuário, agrário e
fundiário, colaborando na sua execução.
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Sugerir ao Governador do Estado propostas ao Conselho Nacional de Política Agrícola dos
ajustamentos ou alterações da política agrícola, em defesa dos interesses da agricultura
do Estado de São Paulo.
Incentivar a ação coordenada da pesquisa e da assistência técnica e agropecuária.
Promover a integração efetiva dos vários segmentos do setor agrícola, vinculados a
produção, comercialização, armazenamento, industrialização e transporte.
Manter intercâmbio permanente com os conselhos similares das demais unidades da
Federação, visando ao encaminhamento ao Conselho Nacional de Política Agrícola, de
proposições de interesse comum.
Em sessão plenária, aprovar o Regimento a ser elaborado e proposto pelo seu
Presidente.
Legislação – Atribuição: • LEI nº 7.774 de 06/04/1992 art. 2º
Composição
Cinco representantes dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rural
Um representante da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo
Um representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São
Paulo
Um representante da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo
Um representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
Um representante da Federação do Comércio do Estado de São Paulo
Um representante da Associação dos Engenheiros Agronômos do Estado de São Paulo
Um representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo
Um representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do
Estado de São Paulo
Um representante do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Um representante da Federação Brasileira de Bancos
Um representante do Banco do Estado de São Paulo S/A
Um representante da Nossa Caixa - Nosso Banco S/A
Um representante da Companhia de Seguros do Estado de São Paulo
Um representante da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo
Um representante de cada Universidade Estadual
Um representante da Secretaria de Economia e Planejamento
Um representante da Secretaria da Fazenda
Um representante da Secretaria do Meio Ambiente
Um representante da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e
Turismo
Um representante da Secretaria de Energia
Um representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
Cinco representantes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Um representante da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Um representante da Fundação "Prefeito Faria Lima" - CEPAM (Centro de Estudos e
Pesquisas de Administração Municipal)
Legislação - Composição:
• LEI nº 7.774 de 06/04/1992 art. 3º
• DEC nº 43.142 de 02/06/1998 art. 3º § único inc 2

Legislação:
• LEI nº 7.774 de 06/04/1992
• DEC nº 43.142 de 02/06/1998
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1.3. Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável CONSEA/SP
Atribuição
I - acompanhar as ações do governo estadual na área de segurança alimentar e
nutricional sustentável;
II - articular áreas do governo estadual e de organizações da sociedade civil para
implementação de ações voltadas para o combate às causas da miséria e da fome no
âmbito do Estado;
III- incentivar parcerias que garantam mobilização e racionalização no uso dos recursos
disponíveis;
IV - propor e coordenar campanhas de conscientização da opinião pública;
V - propor diretrizes para a política e o plano estadual de segurança alimentar e
nutricional sustentável;
VI - instalar e apoiar as Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável - CRSANS, bem assim incentivar a criação dos Conselhos Municipais de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, com os quais manterá diálogo constante,
visando à consecução da política estadual de segurança alimentar e nutricional
sustentável;
VII - sugerir ações emergenciais para atendimento a população em situação de
insegurança alimentar;
VIII - formular e sugerir políticas públicas de segurança alimentar voltadas a segmentos
específicos da população, respeitando os valores culturais, étnicos e históricos;
IX - sugerir ações de proteção e de resgate aos valores do patrimônio cultural alimentar;
X - elaborar seu regimento interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 52.940 de 28/04/2008 art. 3º
Composição
I - 23 (vinte e três) representantes do poder público estadual, sendo:
a) 11 (onze) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, dos quais:
1. 2 (dois) do Gabinete do Secretário;
2. 3 (três) da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios - CODEAGRO, sendo
1 (um) do Centro de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável;
3. 4 (quatro) da Agência Paulista de Tecnologia doa Agronegócios - APTA, sendo 1 (um)
do Instituto Agronômico, 1 (um) do Instituto de Tecnologia de Alimentos,
1 (um) do Instituto de Economia Agrícola e 1 (um) do Instituto Biológico;
4. 1 (um) da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI;
5. 1 (um) da Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA;
b) 1 (um) da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social;
c) 2 (dois) da Secretaria da Saúde, sendo 1(um) do Centro de Vigilância Sanitária;
d) 1 (um) da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;
e) 1 (um) da Secretaria da Educação;
f) 1 (um) da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
- ITESP;
g) 1 (um) do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS;
h) 1 (um) da Secretaria de Economia e Planejamento;
i) 1 (um) do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de
São Paulo;
j) 1 (um) da Universidade de São Paulo - USP;
l) 1 (um) da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP;
m) 1 (um) da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP;
II - 23 (vinte e três) representantes da sociedade civil, sendo:
a) 1 (um) de cada Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável CRSANS, a que se refere o artigo 6º deste decreto, no total de 17 (dezessete), indicados
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por organizações não-governamentais ou entidades que possuam atividades relacionadas
a segurança alimentar e nutricional sustentável;
b) 6 (seis) representantes dos setores agropecuário e agroindustrial, de personalidades
com contribuição na área de segurança alimentar e nutricional sustentável e de
instituições de educação e pesquisa.
Legislação – Composição: • DEC nº 52.940 de 28/04/2008 art. 4º
Legislação:
• DEC nº 52.940 de 28/04/2008

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SÃO PAULO – CODASP.
Conselho Fiscal
Atribuição
Além das atribuições previstas em lei, manifestar-se acerca da proposta de escolha e
destituição dos auditores independentes, preliminarmente à sua submissão ao Conselho
de Administração, e acompanhar os trabalhos realizados.
Legislação – Atribuição: • AGE S/N de 28/04/2010 art. 20 do Estatuto Social
Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE S/N de 28/04/2010 art. 21 do Estatuto Social
Legislação:
• AGE S/N de 28/04/2010
Altera o Estatuto Social da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo – CODASP
• DEC nº 27.507, de 29/10/1987
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SECRETARIA DA CULTURA
1. Conselhos
1.1. Conselho Estadual de Cultura
Atribuição
I - opinar ou emitir pareceres sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo Titular da
Pasta ou pelos Coordenadores das Unidades da Secretaria;
II - manifestar-se sobre os assuntos oriundos de suas Câmaras Setoriais ou que por elas
tenham transitado.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 52.958 de 05/05/2008 art. 5º
Composição
I - o Secretário da Cultura, que é seu Presidente;
II - o Secretário Adjunto, da Secretaria da Cultura, que é seu Vice-Presidente;
III - 1 (um) representante da Secretaria da Cultura, indicado pelo Titular da Pasta;
IV - 1 (um) representante de cada uma das Câmaras Setoriais do Conselho.
Legislação – Composição: • DEC nº 52.958 de 05/05/2008 art. 4º
Legislação:
• DEC nº 50.941 de 05/07/2006
• DEC nº 52.958 de 05/05/2008

1.2. Conselho de Orientação da Loteria da Cultura
Atribuição
Examinar e opinar quanto as modalidades, planos, normas e regulamentos da Loteria da
Cultura, inclusive sobre o percentual da taxa de administração a ser paga ao Banco
Nossa Caixa S.A., nos limites estabelecidos no § 5º do artigo 11, e o percentual
correspondente a premiação nos limites estabelecidos no § 4º do artigo citado.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 46.103 de 14/09/2001 art. 15
• DEC nº 50.941 de 05/07/2006 art. 135

Composição
O Conselho de Orientação da Loteria da Cultura será composto pelos seguintes
membros:
1. Secretário da Cultura, que será seu Presidente;
2. Diretor Presidente do Banco Nossa Caixa S.A., que será seu Vice-Presidente;
3. 2 (dois) representantes e respectivos suplentes indicados pela Secretaria da Cultura;
4. 1 (um) representante e respectivo suplente indicados pelo Banco Nossa Caixa S.A.;
5. 1 (um) representante e respectivo suplente indicados pela Secretaria da Fazenda.
Legislação - Composição:
• DEC nº 46.103 de 14/09/2001 art. 15
• DEC nº 50.941 de 05/07/2006 art. 135

Legislação:
• DEC nº 46.103 de 14/09/2001
• DEC nº 50.941 de 05/07/2006
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1.3. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado - CONDEPHAAT
Atribuição
O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado - CONDEPHAAT tem as seguintes atribuições:
I - propor às autoridades competentes o tombamento de bens, assim como solicitar sua
desapropriação, quando tal medida se fizer necessária;
II - promover a celebração de convênios ou acordos com entidades públicas ou
particulares, visando à preservação do patrimônio histórico, arqueológico, artístico ou
turístico do Estado;
III - propor a compra de bens móveis ou seu recebimento em doação;
IV - sugerir a concessão de auxílios ou subvenções a entidades que objetivem as
mesmas finalidades do Conselho ou a particulares que conservem e protejam
documentos, obras e locais de valor histórico, artístico ou turístico;
V - determinar a elaboração de projetos e execução de obras de conservação e
restauração de que necessitem os bens públicos ou particulares de valor histórico,
arqueológico, artístico ou turístico;
VI - cadastrar os bens tombados na forma da legislação vigente;
VII - organizar cursos, seminários e conferências em sua área de atuação;
VIII - articular-se com entidades públicas ou particulares, com o objetivo de, mediante
convênios e acordos, formar profissionais especializados em conservação e técnicas de
proteção a obras de pintura, restauração e torêutica, reparação de obras de arquitetura,
pesquisa e organização de monumentos e outras técnicas necessárias ao exercício de
suas atribuições;
IX - adotar outras providências, na sua área de atuação, previstas em regimento interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 50.941 de 05/07/2006 art. 142
Composição
O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado - CONDEPHAAT é composto por pessoas de comprovada idoneidade moral e com
notórios conhecimentos relativos às finalidades do órgão, designados pelo Governador do
Estado como representantes das Secretarias de Estado e dos órgãos e entidades a seguir
discriminados:
I - Secretaria da Cultura, com 5 (cinco) representantes, sendo um deles o Coordenador
da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico e os demais indicados pelo Secretário
da Cultura;
II - Secretaria do Meio Ambiente;
III - Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo;
IV - Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
V - Secretaria de Economia e Planejamento;
VI - Procuradoria Geral do Estado;
VII - Universidades Estaduais - USP, UNICAMP e UNESP, com 1 (um) representante de
cada um dos seguintes departamentos:
a) Departamento de História;
b) Departamento de Geografia;
c) Departamento de História da Arquitetura ou equivalente;
d) Departamento de Antropologia ou Sociologia;
VIII - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN;
IX - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - Conselho Episcopal Regional Sul 1;
X - Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo;
XI - Museu de Arqueologia e Etnologia, da Universidade de São Paulo - USP.
Legislação – Composição: • DEC nº 53.571 de 17/10/2008 art. 1º
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Legislação:
• DEC nº 50.941 de 05/07/2006
• DEC nº 53.571 de 17/10/2008

2. Comissões
2.1 Comissão de Avaliação da Execução
Organizações Sociais da Área da Cultura

dos

Contratos

de

Gestão

Das

Atribuição
I - acompanhar o desenvolvimento do programa de trabalho e metas estabelecidas no
contrato de gestão;
II - requerer, a qualquer momento, a apresentação de relatório pertinente à execução do
contrato de gestão, contendo comparativo das metas propostas com os resultados
alcançados;
III - avaliar os relatórios apresentados pela organização social, bem como a prestação de
contas, obrigatória ao final de cada exercício financeiro;
IV - elaborar e encaminhar ao Secretário da Cultura relatório conclusivo da avaliação
procedida;
V - encaminhar, trimestralmente, à Assembléia Legislativa do Estado, por intermédio do
Secretário da Cultura, relatório de suas atividades no período;
VI - comunicar, incontinenti, ao Secretário da Cultura, mediante relatório
circunstanciado, as irregularidades ou ilegalidades de que tiver conhecimento,
envolvendo a utilização de recursos ou bens de origem pública por organização social;
VII - dar ciência, concomitantemente, dos mesmos fatos ao Tribunal de Contas e ao
Ministério Público para a propositura das medidas cabíveis;
VIII - indicar um responsável "ad hoc" para a gerência temporária e emergencial das
atividades culturais, assim como dos bens revertidos à Secretaria da Cultura, em virtude
de rescisão ou alteração do contrato de gestão, ou ainda de extinção da organização
social;
IX - executar os demais atos necessários ao desempenho de suas atribuições.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 43.493 de 29/09/1998 art. 7°
Composição
I - 5 (cinco) profissionais de notória especialização e idoneidade moral, membros da
comunidade;
II - 3 (três) funcionários da Pasta;
III - 1 (um) membro do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo - CONDEPHAAT.
Legislação – Composição: • DEC nº 43.493 de 29/09/1998 art. 6°
Legislação:
• DEC nº 43.493 de 29/09/1998
• DEC nº 51.916 de 20/06/2007

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
Conselho Fiscal
Atribuição
Ao Conselho Fiscal incumbe:
I - apreciar as contas, balancetes e balanços da Fundação;
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II - opinar sobre assuntos de contabilidade e gestão financeira, por solicitação do
Conselho Curador;
III - opinar sobre assuntos para os quais forem extraordinariamente convocados;
IV - elaborar o seu regimento interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 30.553 de 03/10/1989 art. 24 do Estatuto
Composição
composto por três membros efetivos e três suplentes, de formação profissional
universitária, designados pelo Governo do Estado.
Legislação – Composição: • DEC nº 30.553 de 03/10/1989 art. 22 do Estatuto
Legislação:
• DEC nº 30.553 de 03/10/1989

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA
Diretoria Executiva
Atribuição
Compete à Diretoria Executiva organizar, dirigir e superintender as atividades da
Fundação, cabendo-lhe, entre outras atividades;
I - aplicar e movimentar os recursos e contas bancárias da Fundação;
II - tratar das relações de trabalho e da prestação de serviços a Fundação e estabelecer
os critérios de sua remuneração;
III - elaborar a proposta orçamentária e encaminhá-la ao Conselho Curador até o dia 30
de novembro de cada ano;
IV - apresentar ao Conselho Curador, at cento e vinte dias seguintes ao encerramento do
exercício social, o relatório das atividades, o balanço geral e a demonstração de
resultados do período, acompanhados de parecer de auditoria externa;
V - cumprir e fazer cumprir as determinações legais e aplicáveis; as normas estatutárias
e regimentais; as deliberações e recomendações do Conselho Curador.
Legislação – Atribuição:• DEC nº 25.117 de 06/05/1986 art. 19 do Estatuto
Composição
Diretor Presidente
Diretor Superintendente
Diretor Administrativo e Financeiro
Diretor Técnico
Diretor de Programação
Legislação – Composição: • DEC nº 25.117 de 06/05/1986 art. 18 do Estatuto
Legislação:
• DEC nº 25.117 de 06/05/1986
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
1. Conselhos
1.1. Conselho de Reitores das Universidades Estaduais do Estado de São PauloCRUESP
Atribuição
São objetivos do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais do Estado de São
Paulo -CRUESP, resguardada a autonomia universitária e respeitadas as características
específicas de cada Universidade:
I - fortalecer a integração entre as Universidades;
II - propor possíveis formas de ação conjunta;
III - conjugar esforços com vista ao desenvolvimento das Universidades;
IV - assessorar o Governador em assuntos de ensino superior;
V - analisar e propor soluções para as questões relacionadas com ensino e pesquisa nas
Universidades Estaduais.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 56.636 de 01/01/2011 art. 78
Composição
I - Reitor da Universidade de São Paulo;
II - Reitor da Universidade Estadual de Campinas;
III - Reitor da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.
§ 1º - Integram, ainda, o Conselho, como membros:
1. o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;
2. o Secretário da Educação.
Legislação – Composição: • DEC nº 56.636 de 01/01/2011 art. 77
Legislação:
• DEC nº 56.636 de 01/01/2011

1.2. Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia - CONCITE
Atribuição
Opinar sobre o Orçamento do Estado, no que se refere às verbas destinadas à pesquisa e
desenvolvimento científico e tecnológico, em órgãos da administração direta, nas
autarquias, nas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual e nas
empresas em cujo capital o Estado tem a participação majoritária.
Acompanhar e avaliar as programações e atividades referidas no inciso anterior, inclusive
no tocante a verbas compulsoriamente vinculadas, sem prejuízo da autonomia dos
órgãos e entidades que administram o seu uso.
Analisar, propor e encaminhar soluções para a modernização das estruturas das
organizações de pesquisa científica e tecnológica do Estado, bem como das entidades de
fomento e das escolas técnicas de nível médio.
Colaborar com o Governo federal na formulação de políticas e programas de
desenvolvimento científico e tecnológico de âmbito nacional.
Promover a evolução científica e tecnológica do Estado, em especial por meio de:
- maior entrosamento entre as instituições de pesquisa, as unidades e os setores
empresariais; e
- intercâmbio com instituições de outros estados, e do exterior.
Em relação ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNCET:
- estabelecer critérios para gestão dos recursos do Fundo;
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- propor a dotação orçamentária anual do Fundo; e
- credenciar instituições financeiras, públicas e privadas para participar das operações do
Fundo, mediante contrapartida financeira.
Baixar o seu regimento interno.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 40.150 de 16/06/1995 art. 1º
• DEC nº 56.636 de 01/01/2011 art. 74

Composição
Secretário da Ciência,Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo - Presidente
Secretário da Fazenda
Secretário de Economia e Planejamento
Secretário-Chefe da Casa Civil
Secretário da Saúde
Secretário de Agricultura e Abastecimento
Secretário da Educação
Secretário do Meio Ambiente
Reitor da Universidade de São Paulo - USP
Reitor da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Reitor da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP
Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP
Quatro empresários, de livre escolha do Governador do Estado
Quatro pesquisadores , sendo um representante de cada uma das seguintes áreas:
Saúde, Agricultura, Meio Ambiente e Tecnologia Industrial
Vice-Presidente Executivo do Conselho
Legislação - Composição:
• DEC nº 40.150 de 16/06/1995 art. 3º
• DEC nº 56.636 de 01/01/2011 art. 74

Legislação:
• DEC nº 40.150 de 16/06/1995
• DEC nº 56.636 de 01/01/2011

1.3. Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo - CONSIP
Atribuição
Dirigir os trabalhos do Conselho, representando-o perante autoridades superiores, órgãos
e entidades públicas ou privadas.
Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias, na forma regimental.
Presidir reuniões.
Decidir sobre os casos em que a matéria discutida deva ser posta em votação.
Exercer o direito de voto.
Dar posse aos membros do Conselho.
Convidar os assessores indicados e aprovados pela Comissão para participar das
reuniões, sem direito a voto.
Convocar reuniões extraordinárias, e as ordinárias transferidas por falta de número, na
forma regimental.
Dirigir-se diretamente a qualquer unidade administrativa a fim de obter informações e
elementos de que necessite para o desempenho de suas articulações.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 30.519 de 02/10/1989 art. 5°
• DEC nº 56.636 de 01/01/2011 art. 76

Composição
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Secretário da Ciência,Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo - Presidente
Os Diretores dos Institutos de Pesquisas, abrangidas pela Lei Complementar nº 125 de
18/11/1975
O Superintendente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A IPT
O Superintendente do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN
Um representante do Secretário de Agricultura e Abastecimento
Um representante do Secretário da Saúde
Um representante do Secretário do Meio Ambiente
Um representante do Reitor de cada uma das Universidades Oficiais do Estado de São
Paulo
Um representante do Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo - FAPESP
Um representante do Presidente da Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral
- CPRTI
Legislação - Composição:
• DEC nº 30.519 de 02/10/1989 art. 3º
• DEC nº 56.636 de 01/01/2011 art. 76

Legislação:
• DEC nº 30.519 de 02/10/1989
• DEC nº 56.636 de 01/01/2011

2. Comissões
2.1. Comissão de Desenvolvimento do Pólo Tecnológico da Indústria Têxtil e de
Confecções
Atribuição
Zelar pela efetivação das medidas previstas na Lei nº 12.275, de 20/02/2006.
Legislação – Atribuição:
• LEI nº 12.275 de 20/02/2006 art. 1º
• DEC nº 56.636 de 01/01/2011 art. 81

Composição
11 (onze) membros, sendo:
I - 5 (cinco) representantes dos Municípios que integram o Pólo, cada um indicado pelo
respectivo Prefeito;
II - 3 (três) representantes das indústrias têxteis e de confecções instaladas no Pólo,
indicados:
a) 1 (um) pelo Sindicato das Indústrias de Tecelagem de Americana, Nova Odessa e
Santa Bárbara D'Oeste - SINDITEC;
b) 1 (um) pelo Sindicato da Indústria Têxtil - SINDITEXTIL;
c) 1 (um) pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP;
III - 1 (um) representante do Poder Executivo do Estado, indicado pelo Governador;
IV - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do Estado, indicado pela sua Mesa
Diretora;
V - 1 (um) representante dos trabalhadores da indústria têxtil e de confecções, indicado
pelos sindicatos da categoria, com sede no Pólo.
Legislação - Composição:
• LEI nº 12.275 de 20/02/2006 art. 1º
• DEC nº 56.636 de 01/01/2011 art. 81

Legislação:
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• LEI nº 12.275 de 20/02/2006
• DEC nº 56.636 de 01/01/2011

FÓRUM ESTADUAL DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
Atribuição
I - participar do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
conforme previsto no artigo 3º do Decreto federal nº 6.174, de 1º de agosto de 2007;
II - articular e promover, em conjunto com órgãos do governo estadual, propostas para a
regulamentação necessária ao cumprimento dos aspectos não tributários do Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como acompanhar a sua
efetiva implantação, atos e procedimentos dele decorrentes;
III - instituir os Grupos Técnicos de Implementação - GTI, que deverão cuidar dos
aspectos não tributários relativos ao tratamento diferenciado e favorecido dispensado aos
microempresários individuais, às microempresas e empresas de pequeno porte do
Estado;
IV - definir a forma e o processo de elaboração dos planos e relatórios anuais previstos
no artigo 4º da Lei nº 13.122, de 7 de julho de 2008, e nos artigos 30, 32 e 35 do
Decreto nº 52.228, de 5 de outubro de 2007;
V - assessorar a formulação, propor e acompanhar a implantação de políticas
governamentais de apoio e fomento às microempresas e empresas de pequeno porte;
VI - promover a articulação e a integração entre os diversos órgãos governamentais e as
entidades de apoio, de representação e da sociedade civil organizada que atuem no
seguimento das microempresas e empresas de pequeno porte, no Estado;
VII - atuar na divulgação e implementação, no Estado, das diretrizes e ações definidas no
âmbito do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
instituído pelo Decreto federal nº 6.174, de 1º de agosto de 2007, no que for pertinente;
VIII - manifestar-se sobre os programas, ações e normatizações formulados,
coordenados ou implementados pelas secretarias e órgãos estaduais que guardem
relação com aspectos não tributários relativos ao tratamento diferenciado e favorecido
dispensado aos microempresários individuais, às microempresas e empresas de pequeno
porte do Estado;
IX - propor ajustes e aperfeiçoamentos necessários à efetiva implementação da política
de fortalecimento e desenvolvimento deste segmento e, sempre que necessário, a
revisão da legislação estadual sobre as microempresas e as empresas de pequeno porte,
no sentido da implementação efetiva da Lei Complementar federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2004;
X - fomentar o Portal Poupatempo do Empreendedor para que seja o principal canal de
comunicação entre o segmento de microempresários individuais, microempreendedores
individuais, de microempresas e de empresas de pequeno porte e os serviços das
secretarias
e órgãos estaduais;
XI - aprovar e publicar seu Regimento Interno.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 55.764 de 03/05/2010 art. 2º
• DEC nº 56.636 de 01/01/2011 art. 80

Composição
Presidido pelo Secretário de Desenvolvimento e terá a seguinte composição:
I - Secretários de Estado:
a) de Economia e Planejamento;
b) da Fazenda;
c) do Meio Ambiente;
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d) de Agricultura e Abastecimento;
e) do Emprego e Relações do Trabalho;
f) de Gestão Pública; II - Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP;
III - Presidente da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade INVESTE SÃO PAULO;
IV - Presidente da Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São
Paulo S.A.;
V - como convidados:
a) Presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa do Estado de São Paulo - SESCON/SP;
b) Presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo - FECOMERCIO;
c) Presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo FACESP;
d) Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP;
e) Diretor Superintendente do SEBRAE-SP – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de São Paulo.
Legislação - Composição::
• DEC nº 55.764 de 03/05/2010 art. 3º
• DEC nº 56.636 de 01/01/2011 art. 80

Legislação:
• DEC nº 55.764 de 03/05/2010
• DEC nº 56.636 de 01/01/2011

AGÊNCIA PAULISTA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE –
INVESTE SÃO PAULO
Conselho Deliberativo
Conselho Fiscal
Atribuição
I - fiscalizar a gestão orçamentária, contábil e patrimonial da INVESTE SÃO PAULO,
compreendendo os atos do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva;
II - deliberar sobre as demonstrações contábeis;
III - emitir parecer, quando solicitado, sobre a alienação ou oneração de bens imóveis;
IV - analisar, quando solicitado pelo Conselho Deliberativo ou pela Diretoria Executiva,
outras matérias de sua área de competência, opinando sobre elas;
V - propor ao Conselho Deliberativo a contratação de serviços contábeis, de auditoria
independente ou de parecer técnico especializado para auxiliar os trabalhos do Conselho
Fiscal, especialmente os relativos ao balanço anual.
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 53.961 de 21/01/2009 art. 14 do Estatuto
Composição
I - 1 (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento;
II - 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda;
III - 1 (um) representante do setor privado ou da sociedade civil, mediante convite, de
livre escolha do Governador do Estado.
Legislação – Composição: • DEC nº 53.961 de 21/01/2009 art. 14 do Estatuto
Legislação:
• DEC nº 53.961 de 21/01/2009
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO
1. Conselhos
1.1. Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas
Atribuição
Definir as funções públicas de interesse comum entre os Municípios e o Estado,
compreendidos nos campos funcionais referidos no artigo 7º da Lei Complementar nº
760, de 1º de agosto de 1994 e no artigo 10 da Lei Complementar nº 870 de 19 de
junho de 2000, bem como, quando for o caso, as correspondentes etapas ou fases e seus
respectivos responsáveis.
Aprovar objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-os com os
objetivos do Estado e dos Municípios que o integram.
Aprovar os termos de referência e o subseqüente plano territorial elaborado para a
respectiva região.
Apreciar planos, programas e projetos, públicos e privados, relativos à realização de
obras, empreendimentos e atividades que tenham impacto regional.
Aprovar e encaminhar, em tempo útil, propostas regionais relativas ao plano plurianual,
à lei de diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária anual.
Propor ao Estado e aos Municípios dele integrantes alterações tributárias com finalidades
extrafiscais, necessárias ao desenvolvimento regional.
Comunicar aos órgãos e entidades federais que atuam na unidade regional as
deliberações acerca de planos relacionados com os serviços por eles realizados.
Elaborar o seu Regimento e promover as alterações que se fizerem necessárias.
Apreciar, propor e deliberar sobre quaisquer matérias de impacto regional.
Propor e discutir critérios de compensação financeira aos Municípios Metropolitanos, que
suportem ônus decorrentes da execução de funções públicas de interesse comum ou de
serviços públicos metropolitanos.
Constituir Câmaras Temáticas para as funções públicas de interesse comum e Câmaras
Temáticas Especiais, voltadas a um programa, projeto ou atividade específica, como subfunção entre as funções públicas definidas pelo Colegiado, disciplinando o seu
funcionamento.
Indicar os membros do Conselho que irão integrar o Conselho de Orientação do Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano de Campinas.
Dar posse aos membros dos Conselhos Consultivo e de Orientação do Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano de Campinas.
Eleger, dentre os seus membros, o Presidente e o Vice-Presidente, e compor a Secretaria
Executiva.
Propor em reunião do Conselho de Desenvolvimento, lista tríplice de nomes para cada
cargo de confiança da Diretoria Executiva da Autarquia, criada pelo art. 18 da Lei
Complementar nº 870/2000, para nomeação pelo governo do Estado.
Criar Comissão de Regulamentação de Entidades da Sociedade Civil , de 6 membros ,
escolhidos entre seus pares , para análise de credenciamento de entidades da Sociedade
Civil , que poderão fazer parte do Conselho Consultivo .
Analisar em grau de recurso o credenciamento de entidades da Sociedade Civil que não
tiveram seu credenciamento aprovado pela Comissão de Regulamentação de Entidades
da Sociedade Civil .
Legislação – Atribuição:
• DELIBERAÇÃO nº 1 de 27/11/2001 art. 2º
• DEC nº 49.568 de 26/04/2005 art. 80
• DEC nº 56.639 de 01/01/2011 art. 47
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Composição
Um representante de cada Município que a integra e por representantes do Estado nos
campos funcionais de interesse comum, assegurada a paridade das decisões nos termos
dos artigos 9º e 16 da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994, e artigo 154
da Constituição do Estado de São Paulo.
Legislação - Composição:
• LEI Complementar nº 870 de 19/06/2000 art. 3º
• DEC nº 49.568 de 26/04/2005 art. 80
• DEC nº 56.639 de 01/01/2011 art. 47

Legislação:
•
•
•
•

LEI Complementar nº 870 de 19/06/2000
DELIBERAÇÃO nº 1 de 27/11/2001
DEC nº 49.568 de 26/04/2005
DEC nº 56.639 de 01/01/2011

1.2. Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista
Atribuição
Especificar os serviços públicos de interesse comum do Estado e dos Municípios na
unidade regional, compreendidos nos campos funcionais referidos no artigo 7º desta lei
complementar, bem como, quando for o caso, as correspondentes etapas ou fases e seus
respectivos responsáveis.
Aprovar objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-os com os
objetivos do Estado e dos Municípios que o integram.
Aprovar os termos de referência e o subseqüente plano territorial elaborado para a
respectiva região.
Apreciar planos, programas e projetos, públicos ou privados, relativos à realização de
obras, empreendimentos e atividades que tenham impacto regional.
Aprovar e encaminhar, em tempo útil, propostas regionais relativas ao plano plurianual,
à lei de diretrizes orçamentárias e à lei orçamentária anual.
Propor ao Estado e aos Municípios dele integrantes alterações tributárias com finalidades
extrafiscais necessárias ao desenvolvimento regional.
Comunicar aos órgãos ou entidades federais que atuem na unidade regional as
deliberações acerca de planos relacionados com os serviços por eles realizados.
Elaborar seu regimento.
Deliberar sobre quaisquer matérias de impacto regional.
Propor critérios de compensação financeira aos Municípios Metropolitanos que suportem
ônus decorrentes da execução de funções ou serviços públicos metropolitanos.
Legislação – Atribuição:
• LEI Complementar nº 760 de 01/08/1994 art. 13
• LEI Complementar nº 815 de 30/07/1996 art. 7°
• DEC nº 56.639 de 01/01/2011 art. 47

Composição
O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista terá um
Presidente, um Vice-Presidente e uma Secretaria Executiva, cujas funções serão
definidas no Regimento Interno do Conselho.
Legislação – Composição:
• LEI Complementar nº 815 de 30/07/1996 art. 8°
• DEC nº 56.639 de 01/01/2011 art. 47

Legislação:
• LEI Complementar nº 760 de 01/08/1994
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• LEI Complementar nº 815 de 30/07/1996
• DEC nº 56.639 de 01/01/2011

1.3. Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da
Grande São Paulo - CONSULTI
Atribuição
Opinar, por solicitação do CODEGRAN, sobre questões de interesse da Região
Metropolitana da Grande São Paulo.
Sugerir ao CODEGRAN a elaboração de planos regionais e adoção de providências
relativas à execução dos serviços da Região Metropolitana da Grande São Paulo.
Escolher o representante dos Municípios da Região Metropolitana da Grande São Paulo,
exclusive o da Capital, para compor o CODEGRAN, na forma disposta por seu Regimento
Interno.
Escolher os representantes das sub-regiões Norte, Sul, Leste e Oeste no CODEGRAN,
mediante a indicação da maioria dos Municípios de cada sub-região, feita, por escrito, ao
Presidente.
Constituir comissões especiais, temporárias ou permanentes com o objetivo de estudar e
emitir pareceres sobre assuntos de interesse metropolitano.
Examinar e elaborar moções, indicações, relatórios, pareceres e demais assuntos a ele
submetidos na forma disposta em seu Regimento Interno.
Elaborar seu Regimento Interno.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 10.951 de 13/12/1977 art. 55
• DEC nº 49.568 de 26/04/2005 art. 80
• DEC nº 56.639 de 01/01/2011 art. 47

Composição
Governador do Estado - Presidente
Secretário de Economia e Planejamento - Secretário Geral
Secretário Executivo
Um representante de cada município da Região Metropolitana da Grande São Paulo
Legislação - Composição:
• DEC nº 10.951 de 13/12/1977 art. 53
• DEC nº 49.568 de 26/04/2005 art. 80
• DEC nº 56.639 de 01/01/2011 art. 47

Legislação:
• DEC nº 10.951 de 13/12/1977
• DEC nº 49.568 de 26/04/2005
• DEC nº 56.639 de 01/01/2011

1.4. Conselho Deliberativo da Grande São Paulo - CODEGRAN
Atribuição
Promover a elaboração e a permanente atualização do Plano Metropolitano do
Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo.
Coordenar, acompanhar e controlar a execução do plano a que se refere o item anterior,
promovendo as medidas necessárias ao seu cumprimento.
Programar os serviços comuns de interesse metropolitano e disciplinar a aplicação dos
recursos que lhe sejam destinados.
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Promover a elaboração de normas gerais referentes à execução dos serviços comuns de
interesse metropolitano.
Coordenar o planejamento relativo aos investimentos setoriais de órgãos e entidades que
se destinam à Região Metropolitana da Grande São Paulo ou que a ela interessem direta
ou indiretamente, mediante:
- a análise de programas e projetos setoriais;
- a análise de propostas orçamentárias e planos de aplicação setorial;
- a definição de prioridades para o fim da obtenção de financiamento perante as
entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, com a
expedição de competente certificado pela Secretaria de Economia e Planejamento, nos
termos da legislação em vigor; e
- o acompanhamento, a atualização e o controle da execução de programas e projetos.
Promover as medidas necessárias à unificação de execução dos serviços comuns de
interesse metropolitano.
Opinar e decidir sobre as questões que lhe sejam submetidas pelo CONSULTI.
Fiscalizar as concessões, autorizações, permissões de serviços comuns de interesse
metropolitano e propor a fixação da tarifa a eles relativas.
Prestar assistência técnica, na área de atuação, aos Municípios integrantes da Região
Metropolitana da Grande São Paulo.
Propor as desapropriações e a constituição de servidões necessárias aos serviços comuns
de interesse metropolitano.
Gerir os recursos financeiros que lhe sejam destinados.
Promover, por intermédio das entidades competentes, a execução de serviços, obras e
atividades locais, decorrentes do planejamento integrado da Região Metropolitana,
quando for o caso.
Elaborar seu Regimento Interno.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 10.951 de 13/12/1977 art. 62
• DEC nº 49.568 de 26/04/2005 art. 80
• DEC nº 56.639 de 01/01/2011 art. 47

Composição
Governador do Estado - Presidente
Secretário de Economia e Planejamento - Secretário Geral
Um representante dos demais Municípios da Região Metropolitana da Grande São Paulo
Dois membros designados pelo Governador do Estado
Legislação - Composição:
• DEC nº 10.951 de 13/12/1977 art. 58
• DEC nº 49.568 de 26/04/2005 art. 80
• DEC nº 56.639 de 01/01/2011 art. 47

Legislação:
• DEC nº 10.951 de 13/12/1977
• DEC nº 49.568 de 26/04/2005
• DEC nº 56.639 de 01/01/2011

3. Comitês
3.1. Comitê Gestor do Selo Paulista da Diversidade
Atribuição
I - assessorar o Secretário de Relações Institucionais nos assuntos pertinentes a
Diversidade;

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

BIBLIOTECA
_______________________________________________________________________________________________________ 40

II - elaborar e propor critérios e procedimentos a serem adotados para outorga e
renovação do Selo Paulista da Diversidade;
III - manifestar-se conclusivamente a respeito das solicitações apresentadas por
organizações públicas, privadas e da sociedade civil com vista à outorga ou renovação do
Selo Paulista da Diversidade;
IV - propor o desenvolvimento de atividades que contribuam para o intercâmbio de
experiências voltadas à promoção e valorização da diversidade;
V - organizar e manter cadastro das outorgas e renovações do Selo Paulista da
Diversidade;
VI - avaliar periodicamente os resultados obtidos com a implementação do Selo Paulista
da Diversidade, sugerindo as medidas consideradas necessárias ao aprimoramento das
diretrizes, normas, critérios e procedimentos pertinentes;
VII - elaborar seu Regimento Interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 52.080 de 22/08/2007 art. 4º
Composição
I - 1 (um) representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estado:
a) Secretaria de Relações Institucionais, que exercerá a coordenação dos trabalhos;
b) Secretaria de Economia e Planejamento;
c) Secretaria de Gestão Pública;
d) Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
e) Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;
f) Secretaria de Desenvolvimento;
g) Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social;
h) Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
II - mediante convite:
a) pessoas procedentes de:
1. instituições de educação e pesquisa;
2. entidades representativas dos diversos setores da economia e segmentos da
sociedade;
b) pessoas de reconhecida competência profissional, que possam contribuir para o
adequado funcionamento do Comitê;
c) 3 (três) representantes da sociedade civil, da livre escolha do Governador do Estado.
Legislação - Composição:
• DEC nº 52.080 de 22/08/2007 art. 3º
• DEC nº 53.604 de 23/10/2008 art. 1º

Legislação:
• DEC nº 52.080 de 22/08/2007 (instituído na Secretaria de Relações Institucionais)
• DEC nº 53.604 de 23/10/2008
• DEC nº 56.639 de 01/01/2011 (Artigo 57 - O Comitê Gestor do Selo Paulista da Diversidade,
integrará a estrutura básica da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano)

EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S/A – EMPLASA
Conselho Fiscal
Atribuição
Compete ao Conselho Fiscal, além das atribuições previstas em lei, manifestar-se acerca
da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes, preliminarmente à sua
submissão ao Conselho de Administração.
Legislação – Atribuição: • AGE e AGO S/N de 29/04/2010 art. 21 do Estatuto Social
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Composição
Composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual
número de suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a
reeleição.
Legislação – Composição: • AGE e AGO S/N de 29/04/2010 art. 22 do Estatuto Social
Legislação:
• AGE e AGO S/N de 29/04/2010
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1. Conselhos
1.1. Conselho Estadual de Assistência Social - CONSEAS
Atribuição
Observar as diretrizes da política de atendimento fixadas na Lei federal nº 8.742, de
7/9/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS).
Propor, assessorar e fiscalizar ações e prestação de serviços de natureza pública e
privada no campo da assistência social.
Subsidiar os Conselhos Municipais de Assistência Social quanto à aplicação das normas
fixadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social visando à concessão de registro e
certificado de fins filantrópicos às entidades privadas prestadoras de serviços e
assessoramento normal de assistência social, nos termos da legislação pertinente.
Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social.
Convocar ordinariamente, a cada dois anos, ou extraordinariamente, por maioria
absoluta de seus membros, a Conferência Estadual de Assistência Social, que terá a
atribuição de avaliar a situação de assistência social e propor diretrizes para
aperfeiçoamento do sistema.
Apreciar e formular sugestões para a proposta orçamentária da assistência social a ser
encaminhada pelo órgão da Administração Pública estadual responsável pela
coordenação da política estadual.
Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o
desempenho dos programas e projetos aprovados.
Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo
Estadual de Assistência Social - FEAS.
Elaborar e aprovar o regimento interno.
Divulgar, no Diário Oficial do Estado, todas as suas decisões, bem como as contas do
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS e os respectivos pareceres emitidos.
Estabelecer convênio, com o Governo federal, com o objetivo de analisar e fiscalizar a
aplicação de projetos relativos ao disposto no artigo 36 da Lei federal nº 4.870, de 1965.
Legislação – Atribuição: • LEI nº 9.177 de 18/10/1995 art. 4º
Composição
Um representante de cada um dos seguintes órgãos públicos:
. Casa Civil
. Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
. Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
. Secretaria da Segurança Pública
. Secretaria da Educação
. Secretaria da Saúde
. Secretaria da Habitação
. Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho
. Secretaria de Economia e Planejamento
. Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
. Assembléia Legislativa e
. Universidade Pública Estadual
Doze representantes de entidades da sociedade civil, escolhidos em foro próprio sob a
fiscalização do Ministério Público Estadual e nomeados pelo Governador do Estado,
obedecida a seguinte Composição:
- um representante de entidade da área jurídica:
- um representante de entidade da área patronal com referência no setor social e/ou
educacional:
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- um representante da categoria dos profissionais da área de assistência social;
- um representante da entidade dos dirigentes municipais da área social;
- um representante das Universidades Particulares com sede no Estado;
- um representante de moradores de rua;
- três representantes de entidades de assistência social;
- um representante de idosos;
- um representante dos portadores de deficiência;
- um representante de entidade com atuação na área da criança e do adolescente.
Legislação – Composição: • LEI nº 9.177 de 18/10/1995 art. 2º
Legislação:
• LEI nº 9.177 de 18/10/1995
• DEC nº 49.688 de 17/06/2005

1.2. Conselho de Administração e Orientação da Agência de Desenvolvimento
Social de São Paulo - Fundo de Investimento
Atribuição
Aprovar os programas e a estratégia das ações da Agência tendo em vista a realização
dos objetivos da lei, de forma condizente com as prioridades da política social do Estado
e com as diretrizes do Conselho Estadual de Assistência Social - CONSEAS, criado pela
LEI nº 9.177 de 18/10/1995.
Aprovar o orçamento financeiro da Agência e o cronograma de desembolso conforme as
disponibilidades financeiras.
Manifestar-se previamente sobre as operações que, por conta da Agência, forem feitas
nos termos do inciso III, do artigo 3º da Lei nº 10.200, 6/1/1999.
Manifestar-se, previamente, sobre ajustes a serem celebrados com terceiros, tendo por
objeto, inclusive, quaisquer formas de obtenção de recursos destinados à Agência.
Examinar e aprovar, mensalmente, as contas referentes à Agência, por meio de
balancetes, avaliando a programação dos desembolsos e dos resultados e propondo
eventuais medidas que compatibilizem as disponibilidades existentes àquela
programação, respeitada a competência específica do Tribunal de Contas do Estado.
Definir a criação de subcontas para cada espécie ou grupo de espécies dos recursos
mencionados no artigo 2º da Lei nº 10.200, 6/1/1999.
Elaborar o Regimento Interno da Agência, estabelecendo os critérios gerais das
operações de empréstimos e financiamentos a serem concedidos, incluindo os valores
máximos, prazos de carência e de amortização, encargos financeiros, multas por
eventual inadimplemento contratual e, quando julgadas necessárias, as garantias
vinculadas às operações.
Definir atribuições complementares da Secretaria Executiva, criada na forma do § 1º do
artigo 6º da Lei nº 10.200, 6/1/1999.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 44.167 de 03/08/1999 art. 7°
Composição
Secretário da Assistência e Desenvolvimento Social - Presidente
Um representante da Secretaria da Fazenda
Um representante da Secretaria de Economia e Planejamento
Um representante da Nossa Caixa - Nosso Banco S/A
Um representante do Conselho Estadual de Assistência Social - CONSEAS
Um representante da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN
Um representante de Fundações que financiam projetos sociais
Um representantede Federações de entidades sociais
Um representante de Universidades que apoiam o desenvolvimento do terceiro setor
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Legislação – Composição: • DEC nº 44.167 de 03/08/1999 art. 5°
Legislação:
• DEC nº 44.167 de 03/08/1999
• DEC nº 49.688 de 17/06/2005
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SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
1. Conselhos
1.1. Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência
Atribuição
Acompanhar e avaliar as políticas voltadas para a pessoa portadora de deficiência,
propondo as alterações consideradas necessárias.
Propor políticas públicas, campanhas de sensibilização e de conscientização e/ou
programas educativos a serem desenvolvidos por órgãos estaduais e/ou em parceria com
entidades da sociedade civil.
Promover a divulgação, no âmbito da Administração Pública Estadual de idéias ou
estudos referentes à sua área de atuação
Articular-se com o Conselho Estadual de Assistência Social, o Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e com outros órgãos colegiados afins.
Articular-se com os órgãos estaduais, de planejamento e/ou execução, nas políticas
voltadas para a pessoa portadora de deficiência, objetivando uma atuação integrada e
efetiva.
Opinar sobre assuntos que lhe forem encaminhados.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 40.495 de 29/11/1995 art. 2º
Composição
10 (dez) titulares e 5 (cinco) suplentes representantes de movimentos de pessoas com
deficiência, atendendo à globalidade das deficiências;
10 (dez) titulares e 5 (cinco) suplentes representantes de entidades prestadoras de
serviços às pessoas com deficiência, atendendo à globalidade das deficiências;
10 (dez) representantes do Governo Estadual e seus respectivos suplentes, pertencentes
aos seguintes órgãos:
a)Secretaria da Habitação;
b)Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social;
c)Secretaria da Cultura;
d)Secretaria da Educação;
e)Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo;
f)Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
g)Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;
h)Secretaria da Saúde;
i)Secretaria dos Transportes Metropolitanos;
j)Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP
(um) representante do Ministério Público do Estado de São Paulo;
(um) representante da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Legislação - Composição:
•
•
•
•

DEC
DEC
DEC
DEC

nº
nº
nº
nº

40.495
51.074
51.665
56.032

de
de
de
de

29/11/1995
28/08/2006
16/03/2007
21/07/2010

de
de
de
de

29/11/1995
28/08/2006
16/03/2007
21/07/2010

Legislação:
•
•
•
•

DEC
DEC
DEC
DEC

nº
nº
nº
nº

40.495
51.074
51.665
56.032

art.
art.
art.
art.

3º
3º
1º
2º
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2. Comitês
2.1 Comitê de Apoio ao Paradesporto
Atribuição
Elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano de Ação Paradesportivo do Estado de
São Paulo, o qual deverá estabelecer objetivos, metas e meios para o seu
desenvolvimento ordenado, que assegurem o acesso às práticas esportivas às pessoas
com deficiência.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 53.603 de 23/10/2008 art. 1º
Composição
9 (nove) membros, representantes do Estado e da sociedade civil, na seguinte
conformidade:
I - 1 (um) representante da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo;
III - 1 (um) representante da Secretaria da Educação;
IV - 1 (um) representante do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com
Deficiência;
V - 3 (três) atletas paraolímpicos representando a totalidade das áreas de deficiência,
indicado em reunião formal das Entidades de desporto paraolímpico do Estado;
VI - 1 (um) técnico esportivo atuante no paradesporto do Estado, representando todas as
áreas de deficiência e modalidades esportivas, indicado em reunião formal das Entidades
de desporto paraolímpico do Estado; e
VII - 1 (um) dirigente esportivo de entidade de prática esportiva paraolímpica, indicado
em reunião formal das Entidades de desporto paraolímpico do Estado.
Legislação – Composição: • DEC nº 53.603 de 23/10/2008 art. 2º
Legislação:
• DEC nº 53.603 de 23/10/2008
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
1. Conselhos
1.1. Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social
Atribuição
Acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação
dos recursos provenientes do FUNDEB, que atuará com autonomia, sem vinculação ou
subordinação institucional ao Poder Executivo.
§ 1º - Ao Conselho a que se refere o “caput” deste artigo incumbe, ainda:
1. supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual,
com o objetivo de concorrer para o adequado tratamento e encaminhamento dos dados
estatísticos e financeiros considerados básicos para a operacionalização do Fundo;
2. elaborar o seu regimento interno, observadas as normas regulamentares pertinentes;
3. acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas
de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos e, ainda, receber e analisar
as prestações de contas referentes a esses Programas, formulando pareceres conclusivos
acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 51.672 de 19/03/2007 art. 3º
• DEC nº 52.221 de 04/10/2007 art. 2º

Composição
I - 1 (um) representante da Secretaria da Educação;
II - 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento;
IV - 2 (dois) representantes dos Poderes Executivos Municipais;
V - 1 (um) representante do Conselho Estadual de Educação;
VI - 1 (um) representante da seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação - UNDIME;
VII - 1 (um) representante da seccional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação - CNTE;
VIII - 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
IX - 2 (dois) representantes dos estudantes de educação básica pública, 1 (um) dos
quais indicado pela entidade estadual de estudantes secundaristas;
X - 1 (um) representante do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" CEETEPS.
Legislação - Composição:
• DEC nº 51.672 de 19/03/2007 art. 4°
• DEC nº 51.939 de 27/06/2007 art. 1°
• DEC nº 52.221 de 04/10/2007 art. 1° e 2°

Legislação:
• DEC nº 51.672 de 19/03/2007
• DEC nº 51.939 de 27/06/2007
• DEC nº 52.221 de 04/10/2007
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1.2. Conselho de Planejamento Educacional
Atribuição
Propor:
- a política educacional da Secretaria, de acordo com as diretrizes e os objetivos
estabelecidos pela legislação superior de educação e pelo Governo do Estado;
- a orientação básica do ensino, especialmente quanto à racionalização de métodos e
processos pedagógicos e administrativos;
- as prioridades da Secretaria na alocação de recursos, para a elaboração da proposta
orçamentária anual, inclusive nas hipóteses de suplementação;
- medidas visando estabelecer a coerência e intercomplementaridade de ação do Estado,
dos municípios e do setor privado no desenvolvimento do sistema de ensino do Estado; e
- a orientação para produção de informações educacionais e obtenção de outras
informações necessárias à educação.
Opinar sobre:
- o Plano de Educação proposto pela Assessoria de Planejamento e Controle Educacional;
- o Plano Plurianual de Investimentos e a Programação Anual da Secretaria;
- as propostas de criação, modificação e extinção de órgãos, cargos e funções, nos
diferentes níveis administrativos da Secretaria;
- o conteúdo do ensino, a orientação das formas de sua implementação e o perfil de
produto do sistema escolar;
- os modelos de organização curricular para o ensino de primeiro e segundo graus,
educação especial, educação pré-escolar e ensino supletivo, a orientação técnicopedagógica e as prioridades na área de estudos pedagógicos;
- as diretrizes para a organização e funcionamento das unidades de ensino;
- os critérios para o controle de desempenho do sistema escolar, avaliação do
rendimento escolar e padrões de avaliação de mérito dos recursos humanos com funções
docentes, técnico-pedagógicas e administrativas da área pedagógica nos assuntos
relativos a recrutamento, seleção, aperfeiçoamento e movimentação do pessoal;
- a orientação para realização de exames supletivos, profissionalizantes e de suplência;
- política, prioridades e outros assuntos referentes à assistência ao escolar; e
- a conveniência e oportunidade de realização de convênios entre o Governo do Estado
ou a Secretaria de Educação e outras entidades oficiais ou particulares, para realização
de atividades didáticas de estudos, de aperfeiçoamento de pessoal, de serviços à
comunidade e outras afins.
Solucionar problemas relativos ao setor de construções escolares e atividades afins:
- identificar problemas da rede escolar em seus diferentes níveis e propor soluções;
- definir as prioridades e aprovar o Plano de Construções Escolares; e
- orientar e aprovar a captação e aplicação dos recursos do FUNDESP, previstas na Lei nº
906, de 18/12/1975, de conformidade com a política do Governo do Estado no respectivo
setor.
Acompanhar e avaliar os processos de reforma administrativa e de reforma didática.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 7.510 de 29/01/1976 art. 157
• RES s/n de 03/08/1983 art. 3º

Composição
Secretário da Educação - Presidente
Coordenador de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo
Coordenador de Ensino do Interior
Coordenador de Ensino e Normas Pedagógicas
Diretor do Departamento de Recursos Humanos
Diretor do Departamento de Assistência ao Escolar
Diretor do Departamento de Administração
Um Assessor Técnico de Gabinete
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Legislação - Composição:
• DEC nº 7.510 de 29/01/1976 art. 156
• RES s/n de 03/08/1983 art. 4º

Legislação:
• DEC nº 7.510 de 29/01/1976
• RES s/n de 03/08/1983

1.3. Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo - CEAE
Atribuição
Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos para a conta do Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Acompanhar a aplicação dos recursos estaduais da Quota Estadual do Salário Educação QEBE - aprovados no orçamento anual do Estado de São Paulo.
Zelar pela qualidade dos produtos da Merenda Escolar em todos os níveis, desde a
aquisição até a distribuição observando sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias.
Receber, analisar e remeter ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
com parecer conclusivo, as prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação
Escolar encaminhadas pelo órgão executor no Estado de SãoPaulo.
Divulgar normas e procedimentos referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar e oferecer apoio técnico aos Conselhos Municipais de Alimentação Escolar.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 45.114 de 28/08/2000 art. 2º
Composição
Um representante do Poder Executivo, indicado pelo Governador
Dois representantes dos professores, indicados por órgãos de classe
Dois representantes de pais e alunos, inicados por Conselhos Escolares, Associação de
Pais e Mestres ou entidades similares
Um representante do Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região, indicado pela
Presidência desse órgão
Um representante do Poder Legislativo, indicado pela Mesa Diretora desse Poder
Legislação - Composição:
• DEC nº 45.114 de 28/08/2000 art. 3º
• DEC nº 48.782 de 07/07/2004 art. 1º

Legislação:
• DEC nº 45.114 de 28/08/2000
• DEC nº 48.782 de 07/07/2004

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE
Conselho Fiscal
Atribuição
I - apreciar as contas, balancetes e balanços da Fundação;
II - opinar sobre os assuntos de contabilidade e gestão financeira, por solicitação do
órgão colegiado de direção superior;
III - elaborar seu próprio Regimento Interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 51.925 de 22/06/2007 art. 28 do Estatuto
Composição
3 (três) membros designados pelo Governador do Estado, a saber:
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I - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Economia e Planejamento;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Educação.
Legislação – Composição: • DEC nº 51.925 de 22/06/2007 art. 26 do Estatuto
Legislação:
• DEC nº 51.925 de 22/06/2007
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SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
1. Comissões
1.1. Comissão Estadual de Emprego de São Paulo
Atribuição
Aprovar seu Regimento Interno, observados os critérios da Resolução CODEFAT nº 80, de
19/4/1995.
Homologar o Regimento Interno das Comissões Municipais de Emprego.
Propor aos órgãos do Sistema Nacional de Emprego - SINE, com base em relatórios
técnicos, medidas efetivas que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e
do desemprego estrutural sobre o mercado de trabalho.
Articular-se com instituições públicas e privadas, inclusive acadêmicas e de pesquisa,
com vistas à obtenção de subsídios para o aprimoramento e orientação de suas ações, da
atuação dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Emprego - SINE, como também
das ações relativas aos Programas de Geração de Emprego e Renda.
Articular-se com instituições e organizações envolvidas no Programa de Geração de
Emprego e Renda, visando a integração de suas ações.
Promover o intercâmbio de informações com outras comissões estaduais, do Distrito
Federal e municipais de emprego, objetivando, não apenas a integração do Sistema, mas
também a obtenção de dados orientadores de suas ações.
Formular diretrizes específicas sobre a atuação do Sistema Nacional de Emprego - SINE,
em consonância com aquelas defendidas pelo MTb/CODEFAT.
Propor a alocação de recursos, por área de atuação, quando da atuação, quando da
elaboração do Plano de Trabalho pelo Sistema Nacional de Emprego - SINE no âmbito
correspondente.
Proceder ao acompanhamento da utilização dos recursos alocados mediante convênios,
ao Sistema Nacional de Emprego - SINE e ao Programa de Geração de Emprego e Renda,
no que se refere ao cumprimento dos critérios, de natureza técnica, definidos pelo
MTb/CODEFAT.
Participar da elaboração do Plano de Trabalho do Sistema Nacional de Emprego - SINE,
no âmbito de sua competência, para que seja submetido à aprovação do MTb/CODEFAT.
Homologar o Plano de Trabalho apreciado pela Comissão Municipal de Emprego,
integrando-o ao Plano de Trabalho do Sistema Nacional de Emprego Estadual.
Acompanhar a execução do Plano de Trabalho do Sistema Nacional de Emprego - SINE e
do Programa de Geração de Emprego e Renda.
Propor à Coordenação Estadual do Sistema Nacional de Emprego - SINE, a reformulação
das atividades e metas estabelecidas no Plano de Trabalho, quando necessário.
Propor medidas para o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Emprego - SINE e do
Programa de Geração de Emprego e Renda.
Examinar, em primeira instância, o Relatório de Atividades, apresentado pelo Sistema
Nacional de Emprego - SINE.
Criar Grupo de Apoio Permanente (GAP), com composição tripartite e paritária, em igual
número de representantes dos trabalhadores, dos empregados e do governo, o qual
poderá, a seu critério, constituir subgrupos temáticos, temporários ou permanentes, de
acordo com as necessidades específicas.
Subsidiar, quando solicitada, as deliberações do Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.
Quando considerar necessário, encaminhar, após avaliação, às diversas instituições
financeiras, projetos para obtenção de apoio creditício.
Receber e analisar, sob os aspectos quantitativos e qualitativos os relatórios, de
acompanhamento dos projetos financiados com os recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT.
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Elaborar relatórios sobre a análise procedida, consolidando dados recebidos de
Comissões Municipais, inclusive aqueles relativos a sua área de atuação para envio ao
MTb/CODEFAT.
Acompanhar, de forma contínua, os projetos em andamento nas respectivas áreas de
atuação.
Articular-se com entidades de formação profissional em geral, inclusive as escolas
técnicas, sindicatos de pequenas e microempresas e demais entidades representativas de
empregados e empregadores, na busca de parceria na qualificação e assistência técnica
aos beneficiários de financiamentos com recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT e nas demais ações que se fizerem necessárias.
Indicar as áreas e setores prioritários para alocação de recursos no âmbito do Programa
de Geração de Emprego e Renda.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 40.322 de 15/09/1995 art. 2º
• DEC nº 41.831 de 03/06/1997 art. 1º

Composição
A Comissão Estadual de Emprego de São Paulo será constituída de forma tripartite e
paritária, contando com a representação da área urbana e rural, em igual número, do
governo, de trabalhadores e de empregadores, mediante a indicação dos seguintes
órgãos e entidades:
I - Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo;
II - Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo;
III - Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo;
IV - Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo;
V - Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo SRTE/SP;
VI - Central Única dos Trabalhadores do Estado de São Paulo - CUT;
VII - Força Sindical do Estado de São Paulo;
VIII - União Geral dos Trabalhadores - UGT;
IX - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil - CGTB;
X - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo - FETAESP;
XI - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP;
XII - Federação do Comércio do Estado de São Paulo - FECOMERCIO;
XIII - Federação Brasileira das Associações de Bancos - FEBRABAN;
XIV - Federação da Agricultura do Estado de São Paulo - FAESP;
XV - Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo - FACESP.
Legislação – Composição: • DEC nº 53.017 de 20/05/2008 art. 1º
Legislação:
•
•
•
•

DEC
DEC
DEC
DEC

nº
nº
nº
nº

40.322
41.831
43.422
53.017

de
de
de
de

15/09/1995
03/06/1997
01/09/1998
20/05/2008
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FUNDAÇÃO CENTRO EDUCATIVO, RECREATIVO E ESPORTIVO DO TRABALHADOR
- CERET
Conselho Fiscal
Atribuição
Ao Conselho Fiscal compete:
I - examinar os livros contábeis e papéis de escrituração da Fundação, o estado da caixa
e os valores em depósito, devendo os demais órgãos fornecer-lhe as informações que
solicitar;
II - lavrar no livro de "Atas e Pareceres" do Conselho Fiscal os resultados dos exames a
que proceder;
III - pronunciar-se, no máximo at 15 de abril de cada ano, sobre o relatório das
atividades, a prestação de contas e Balanço Geral da Fundação no exercício anterior,
encaminhando essa documentação para aprovação do Conselho de Curadores;
IV - manifestar-se sobre a alienação de imóveis e a aceitação de doações com encargos;
V - denunciar ao Conselho de Curadores os erros, fraudes ou crimes que porventura
descobrir, sugerindo as medidas reputar úteis à Fundação.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 13.174 de 26/01/1979 art. 28 do Estatuto
Composição
O Conselho Fiscal será composto de 05 (cinco) membros e igual número de suplentes,
designados pelo Governador.
Legislação – Composição: • DEC nº 13.174 de 26/01/1979 art. 18 do Estatuto
Legislação:
• DEC nº 13.174 de 26/01/1979
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SECRETARIA DE ENERGIA
1. Conselhos
1.1. Conselho Estadual de Política Energética - CEPE
Atribuição
Elaborar o Plano Estadual de Energia.
Estabelecer diretrizes relativas ao Planejamento Energético Indicativo.
Estabelecer as diretrizes e promover a implantação da matriz energética do Estado.
Promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos e minerais do Estado.
Apoiar a implementação do Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de
Energia.
Promover e apoiar as iniciativas voltadas à difusão da conservação de energia.
Fomentar políticas públicas ao incentivo da geração de eletricidade através de energias
alternativas.
Criar um núcleo de informações estratégicas do setor energético.
Incentivar a integração dos Institutos de Pesquisa e Universidades Estaduais no
desenvolvimento de temas afetos ao setor energético.
Estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de uso do gás natural, do
álcool, da biomassa e outras fontes energéticas de interesse para o Estado.
Acompanhar e apontar os desvios de tarifas do setor.
Legislação – Atribuição:
• LEI nº 11.248 de 04/11/2002 art. 1º
• DEC nº 47.906 de 24/06/2003 art. 58

Composição
Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, que será seu Presidente
Secretário Chefe da Casa-Civil, que será o Vice-Presidente
Secretário de Agricultura e Abastecimento
Secretário da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo
Secretário de Economia e Planejamento
Secretário do Meio Ambiente
Um representante da Assembléia Legislativa
Um representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP
Um representante da Federação do Comércio do Estado de São Paulo
Um representante da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo
Um representante das Universidades Públicas do Estado, especialista no campo de
energia
Um representante dos Institutos de Pesquisa
Cinco membros, de notório saber, experiência ou representatividade no campo da
energia e que não tenham vínculos com as empresas concessionárias de energia
Legislação – Composição: • DEC nº 47.907 de 24/06/2003 art. 3º
Legislação:
•
•
•
•

LEI nº 11.248 de 04/11/2002
DEC nº 47.906 de 24/06/2003
DEC nº 47.907 de 24/06/2003
DEC nº 56.635 de 01/01/2011
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2. Comissões
2.1. Comissão de Eletrificação Rural do Estado de São Paulo - CERESP
Atribuição
Coordenar e gerenciar, em todos os seus aspectos, desde a aprovação dos projetos e sua
execução, até a prestação de contas da aplicação dos recursos e a total implementação
do Programa de Eletrificação Rural "Luz da Terra".
Legislação – Atribuição: • DEC nº 47.906 de 24/06/2003 art. 77
Composição
Um representante de cada um dos seguintes órgãos da Administração Estadual:
1. Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento;
2. Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
3. Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo;
4. Secretaria de Economia e Planejamento.
Legislação – Composição: • DEC nº 47.906 de 24/06/2003 art. 77
Legislação:
• DEC nº 47.906 de 24/06/2003
• DEC nº 56.635 de 01/01/2011

COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP
Conselho Fiscal
Atribuição
Manifestar-se acerca da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes,
preliminarmente à sua submissão ao Conselho de Administração, e acompanhar os
trabalhos realizados.Remuneração e Licenças.
Legislação – Atribuição: • AGE nº s/n° de 30/04/2010 art. 22 do Estatuto Social
Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE nº s/nº de 03/06/2008 art. 23 do Estatuto Social
Legislação:
• AGE nº s/nº de 03/06/2008
Reforma e consolidação do Estatuto Social da CESP - Companhia Energética de São Paulo
• AGE nº s/n° de 30/04/2010
Altera o Estatuto Social da Companhia de Energética de São Paulo - CESP

EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A
Conselho Fiscal
Atribuição
Manifestar-se acerca da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes,
preliminarmente à sua submissão ao Conselho de Administração, e acompanhar os
trabalhos realizados.
Legislação – Atribuição: • AGE s/n° de 30/04/2010 art. 21 do Estatuto Social
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Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE nº s/n° de 03/06/2008 art. 22 do Estatuto Social
Legislação
• AGE nº s/n° de 03/06/2008
Reforma e consolidação do Estatuto Social da EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia
S.A.
• AGE s/n° de 30/04/2010
Altera o Estatuto Social da EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.
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SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
1. Conselhos
1.1. Conselho Estadual da Juventude
Atribuição
Promover o desenvolvimento de estudos, debates e pesquisas sobre a juventude.
Despertar a consciência de todos os setores da comunidade para a realidade da
juventude, suas necessidades e potencialidades.
Promover campanhas de conscientização e programas educativos, particularmente junto
a instituições de ensino e pesquisa, empresas, veículos de comunicação e outras
entidades, sobre as potencialidades, necessidades, direitos e deveres dos jovens.
Apoiar realizações desenvolvidas por órgãos governamentais ou não, relativas aos
jovens, e promover entendimentos com organizações e instituições afins, de caráter
nacional ou internacional.
Oferecer subsídios para uma política de promoção e desenvolvimento do jovem,
fortalecendo os ideais de respeito mútuo e de solidariedade.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 42.487 de 10/11/1997 art. 2º
• DEC nº 56.637 de 01/01/2011 art. 48

Composição
12 (doze) jovens representativos da sociedade civil
12 (doze) representantes de órgãos e entidades governamentais ligados à questão da
juventude
Legislação – Composição:
• DEC nº 42.487 de 10/11/1997 art. 3º
• DEC nº 56.637 de 01/01/2011 art. 48

Legislação:
• DEC nº 42.487 de 10/11/1997
• DEC nº 56.637 de 01/01/2011

1.2. Conselho Estadual de Desportos - CED
Atribuição
I - elaborar projetos e propor normas que viabilizem a aplicação da política de
desenvolvimento do esporte, lazer e recreação no Estado;
II - cooperar com os órgãos federais incumbidos da execução da política nacional de
desportos;
III - adotar medidas e apoiar iniciativas em favor do incremento da prática do esporte e
de atividades físicas, de recreação e de lazer, objetivando a saúde e o bem-estar do
cidadão;
IV - fornecer, quando solicitados, subsídios aos Poderes do Estado e à comunidade, em
projetos que visem à melhoria do esporte em geral;
V - opinar, quando consultado, sobre a concessão de auxílios e recursos às entidades e
associações desportivas sediadas no Estado;
VI - expedir, mediante requerimento, atestados de comprovação de atividade e
participação desportiva, às entidades de administração do desporto e às entidades de
prática desportiva;
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VII - incentivar e, quando solicitado, orientar a organização e a prática do desporto em
todo o Estado, de acordo com os fundamentos da Educação Física;
VIII - zelar pelo fiel cumprimento e aplicação da legislação sobre desporto, bem como,
no que couber, das normas desportivas internacionais;
IX - elaborar e aprovar, em reunião plenária, o Regimento Interno e suas alterações.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 56.637 de 01/01/2011 art. 43
Composição
I - o Secretário de Esporte, Lazer e Juventude, membro nato que o preside;
II - o Coordenador da Coordenadoria de Esporte e Lazer, membro nato;
III - 2 (dois) membros de livre escolha do Governador do Estado;
IV - 2 (dois) membros de livre escolha do Secretário de Esporte, Lazer e Juventude;
V - 1 (um) representante da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo
- ACEESP;
VI - 1 (um) representante da União das Federações de Esportes do Estado de São Paulo UFEESP;
VII - 1 (um) representante da Federação Universitária Paulista de Esportes - FUPE;
VIII - 1 (um) representante do Sindicato dos Clubes Amadores Esportivos e Sociais do
Estado de São Paulo - SINDI-CLUBE;
IX - 1 (um) representante do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São
Paulo;
X - 1 (um) representante da Comissão Nacional de Atletas;
XI - 1 (um) representante do Conselho Nacional de Esporte.
Legislação – Composição: • DEC nº 56.637 de 01/01/2011 art. 44
Legislação:
• DEC nº 56.637 de 01/01/2011
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SECRETARIA DA FAZENDA
1. Conselhos
1.1. Conselho Gestor de Ações Conjuntas de Combate à Evasão Fiscal - CEVAF
Atribuição
Elaborar o Plano Bianual de Metas de Ações Conjuntas, ouvidos os Diretores da
Coordenadoria da Administração Tributária, os Delegados Regionais Tributários e os
Procuradores do Estado Chefes da Procuradoria Fiscal e das Procuradorias Regionais.
Encaminhar para aprovação, controlar e avaliar a execução de planos anuais regionais de
trabalho conjunto ofertados pelos Delegados Regionais Tributários e Procuradores do
Estado Chefes da Procuradoria Fiscal e das Procuradorias Regionais.
Promover o levantamento de dados, estudo de casos e a gestão do conhecimento
produzido.
Definir e estabelecer rotinas de execução geral de trabalhos conjuntos.
Elaborar estudos, pareceres e peças de uso das áreas desenvolvidas.
Propor obtenção de pareceres junto a especialistas.
Sistematizar as comunicações internas e externas, respeitando o sigilo da informação
fiscal.
Promover treinamentos e dar orientação geral para a prática das ações definidas.
Estabelecer ordem de prioridade para atuação frente aos casos selecionados, em razão
dos valores envolvidos e da extensão do dano à ordem tributária.
Documentar as deliberações.
Controlar e avaliar as ações.
Elaborar, manter e disponibilizar para consulta relatórios de ações, de cumprimento e de
resultados.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 46.614 de 19/03/2002 art. 3º
Composição
Gestor Fiscal
Gestor Judicial
Agentes de Apoio Técnico
Legislação – Composição: • DEC nº 46.614 de 19/03/2002 art. 2º
Legislação:
• DEC nº 46.614 de 19/03/2002

1.2. Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC
Atribuição
I - assessorar o Estado na criação, alienação, fusão, cisão, liquidação e extinção de
empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado;
II - emitir pareceres orientando o voto do Estado nas Assembleias Gerais Ordinárias e
Extraordinárias realizadas por empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado;
III - manifestar-se, previamente à submissão da matéria à Comissão de Política Salarial,
acerca de pleitos apresentados pelas empresas controladas pelo Estado e pelas
fundações por ele mantidas ou instituídas, relativos a reajuste salarial, concessão de
benefícios, aplicação de convenções coletivas, implantação ou alteração de plano de
cargos e salários e programa de
participação nos lucros ou resultados;
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IV - manifestar-se, previamente à submissão ao Governador, acerca de pleitos
apresentados pelas empresas controladas pelo Estado e pelas fundaçõespor ele mantidas
ou instituídas, relativos à fixação ou alteração de quadro de pessoal e autorização para
abertura de concursos públicos e contratações, exceto em relação às contratações para
cargos de livre provimento;
V - manifestar-se, previamente à submissão damatéria ao Conselho de Administração
das empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado, acerca de proposta de
destinação do resultado do exercício, aumento do capital social dentro do limite
autorizado, eleição de diretores e eleição, na vacância e “ad referendum” da Assembleia
de Acionistas, de membros do Conselho de Administração;
VI - manifestar-se acerca da instituição, liquidação, saldamento ou alteração de plano de
previdência complementarpatrocinado por empresas controladas direta ou indiretamente
pelo Estado, bem como sobre alteração dos respectivos regulamentos, majoração da
contribuição da patrocinadora ou instituição de contribuição adicional ou extraordinária
para equacionamento de déficits atuariais;
VII - estabelecer parâmetros para a remuneração dos conselhos curador, administrativo,
deliberativo ou orientador e fiscal, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado.
Parágrafo único - As matérias previstas nos itens II a VII deste artigo poderão ser
aprovadas pelo Presidente do CODEC, “ad referendum” do Colegiado.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 55.870 de 27/05/2010 art. 5°
Composição
O Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC é composto por 9 (nove)
membros, inclusive o seu Presidente, a saber:
I - o Secretário da Fazenda, que é seu Presidente nato;
II - o Secretário-Chefe da Casa Civil;
III - o Secretário de Economia e Planejamento;
IV - o Coordenador da Coordenadoria de Entidades Descentralizadas e de Contratações
Eletrônicas, da Secretaria da Fazenda;
V - o Coordenador da Administração Financeira, da Secretaria da Fazenda;
VI - 1 (um) representante de órgão vinculado aos assuntos de política salarial, de livre
escolha do Secretárioda Fazenda;
VII - 3 (três) livremente escolhidos pelo Governador do Estado.
Legislação – Composição: • DEC nº 55.870 de 27/05/2010 art. 2º
Legislação:
• DEC nº 55.870 de 27/05/2010

1.3. Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte - CODECON
Atribuição
Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual de proteção ao
contribuinte.
Receber, analisar e dar seguimento a reclamações encaminhadas por contribuinte.
Receber, analisar e responder consultas ou sugestões encaminhadas por contribuinte.
Prestar orientação permanente ao contribuinte sobre os seus direitos e garantias.
Informar, conscientizar e motivar o contribuinte, através dos meios de comunicação.
Orientar sobre procedimentos para apuração de faltas contra o contribuinte.
Legislação – Atribuição: • LEI Complementar nº 939 de 03/04/2003 art. 23
Composição
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
Federação do Comércio do Estado de São Paulo - FCESP
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Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP
Federação da Agricultura do Estado de São Paulo - FASP
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo - OAB-SP
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC-SP
Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo - AFRESP
Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo - SINAFRESP
Coordenadoria da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo
Corregedoria do Fisco Estadual
Ouvidoria Fazendária
Escola Fazendária do Estado de São Paulo
Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo
Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo
Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo - FACESP
Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo - FETCESP
Diretoria Executiva da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda - DEAT
Legislação - Composição::
• LEI Complementar nº 941 de 27/05/2003 art. 1º
• LEI Complementar nº 970 de 10/01/2005 art. 2º

Legislação:
•
•
•
•

LEI Complementar nº 939 de 03/04/2003
LEI Complementar nº 941 de 27/05/2003
LEI Complementar nº 970 de 10/01/2005
DEC nº 51.460 de 01/01/2007

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Conselho Fiscal
Atribuição
Praticar atos e deliberar sobre as seguintes matérias:
I - analisar as demonstrações financeiras e demais documentos contábeis da entidade,
emitindo parecer e encaminhando-o ao Conselho de Administração;
II - opinar sobre assuntos de natureza econômicofinanceira e contábil que lhes sejam
submetidos pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria Executiva;
III - atuar como Conselho Fiscal do fundo a que se refere o artigo 31 da Lei
Complementar nº 1.010, de 1º junho de 2007;
IV - comunicar ao Conselho de Administração fatos relevantes que apurar no exercício de
suas atribuições.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 52.337 de 07/11/2007 art. 7°
Composição
Seis membros efetivos e respectivos suplentes, escolhidos da seguinte forma:
- três membros efetivos e seus respectivos suplentes indicados pelo Governador do
Estado, todos demissíveis “ad nutum”;
- um membro efetivo e seu suplente oriundos do Poder Executivo, indicados pelos seus
servidores ativos, inativos, ou pelos militares do serviço ativo, da reserva remunerada ou
reformado, e respectivos pensionistas;
- um membro efetivo e respectivo suplente oriundos do Poder Judiciário e Ministério
Público, indicados pelos seus servidores ativos e inativos e pelos pensionistas; e
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- um membro efetivo e respectivo suplente oriundos do Poder Legislativo, indicados pelos
seus servidores ativos e inativos e pelos pensionistas.
Legislação – Composição: • DEC nº 52.337 de 07/11/2007 art. 8°
Legislação:
• DEC nº 52.046 de 09/08/2007
• DEC nº 52.337 de 07/11/2007

NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO -AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO S.A.
Conselho Fiscal
Atribuição
Compete ao Conselho Fiscal, além das atribuições previstas em lei, manifestar-se acerca
da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes, preliminarmente à sua
submissão ao Conselho de Administração, e acompanhar os trabalhos realizados.
Legislação – Atribuição: • AGE s/n de 15/04/2010 art. 21 do Estatuto Social
Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela Assembléia Geral Ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE s/n de 15/04/2010 art. 22 do Estatuto Social
Legislação:
• AGE s/n de 15/04/2010
Altera o Estatuto Social da Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de
São Paulo S.A.

COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO
Conselho Fiscal
Composição
3 (três) membros efetivos, e igual número de suplentes, eleitos anualmente pela
Assembleia Geral Ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGC s/n° de 15/10/2009 art. 19 do Estatuto Social
Legislação
• AGC s/n° de 15/10/2009

Aprova o Estatuto Social da Companhia Paulista de Securitização.

COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP
Conselho Fiscal
Atribuição
Manifestar-se acerca da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes,
preliminarmente à sua submissão ao Conselho de Administração.
Legislação – Atribuição: • AGE S/N de 30/04/2010 art. 20
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Composição
3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de suplentes, eleitos
anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE s/n de 30/04/2008 art. 21
Legislação:
• AGE s/n de 30/04/2008
Alteração do Estatuto Social, para adequação ao Estatuto Padrão elaborado pelo CODEC Conselho de Defesa dos Capitais do Estado.
• AGE S/N de 30/04/2010
Altera o Estatuto Social da Companhia Paulista de Parcerias - CPP

COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP
Conselho Fiscal
Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE s/n de 11/08/2008 art.21 do Estatuto Social
Legislação:
• AGE s/n de 11/08/2008
Altera o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia de Seguros do Estado de São Paulo COSESP, para adequação do seu objeto social ao novo código civil
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SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
1. Conselhos
1.1. Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - COETIC
Composição
I - 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos:
a) Secretaria de Gestão Pública, que será seu Presidente;
b) Casa Militar, do Gabinete do Governador;
c) Secretaria de Economia e Planejamento;
d) Secretaria da Segurança Pública;
e) Secretaria da Fazenda;
f) Secretaria da Educação;
g) Secretaria da Saúde;
h) Secretaria de Desenvolvimento;
i) Procuradoria Geral do Estado;
II - o Secretário Executivo, designado pelo Secretário de Gestão Pública.
Legislação – Composição: • DEC nº 52.178 de 20/09/2007 – Art. 5º

2. Comissões
2.1. Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do
Estado de São Paulo
Atribuição
Sistematizar e controlar todas as informações relativas aos serviços especificados na Lei
nº 10.294, de 20/4/1999, facilitando o acesso aos dados colhidos.
Coordenar o funcionamento do Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços
Públicos - SEDUSP, de que tratam os artigos 29 e 30 da Lei nº 10.294, de 20 de abril de
1999.
Estabelecer, periodicamente, diretrizes e prioridades para o Sistema Estadual de Defesa
do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP.
Garantir o cumprimento dos dispositivos legais constantes na Lei nº 10.294, de 20 de
abril de 1999, bem como das diretrizes e prioridades referidos no inciso anterior.
Articular a implantação das Ouvidorias e das Comissões de Ética, sem prejuízo da
proposição dos atos regulamentares.
Promover formas de treinamento para a capacitação dos servidores no atendimento ao
cidadão, utilizando informações prestadas pelas Ouvidorias estaduais, visando o
cumprimento da Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público do Estado de
São Paulo.
Promover formas de treinamento para a capacitação dos Ouvidores.
Promover ações de fortalecimento da comunicação das Ouvidorias com os cidadãos.
Promover a utilização de ferramentas de pesquisa de satisfação dos cidadãos para a
avaliação constante da qualidade dos serviços públicos estaduais.
Propor implementações necessárias à execução da lei.
Legislação – Atribuição:
• LEI nº 10.294 de 20/04/1999 art. 30 inc. III
• DEC nº 52.197 de 26/09/2007 art. 2º

Composição
I - um representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estado:
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a) Secretaria de Gestão Pública, cabendo a ele a coordenação dos trabalhos;
b) Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
c) Secretaria da Fazenda;
d) Secretaria da Saúde;
e) Secretaria da Educação;
f) Secretaria da Segurança Pública;
g) Secretaria de Comunicação;
h) Secretaria de Economia e Planejamento;
II - um representante do POUPATEMPO - Centrais de Atendimento ao Cidadão Programa do Governo do Estado de São Paulo, instituído pela Lei Complementar nº 847,
de 16 de julho de 1998;
III - um representante de cada uma das seguintes fundações:
a) Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON;
b) Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE;
IV - um representante da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman - ABO;
V - um representante dos usuários mediante indicação, pelo Secretário de Gestão
Pública, de entidade constituída para essa finalidade.
Legislação – Composição: • DEC nº 52.197 de 26/09/2007 art. 3º
Legislação:
• LEI nº 10.294 de 20/04/1999
• DEC nº 52.197 de 26/09/2007

2.2. Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral - CPRTI
Atribuição
Planejar, organizar e executar, em todas as etapas, o concurso de ingresso na carreira de
Pesquisador Científico.
Planejar, organizar e executar, em todas as etapas, a avaliação dos integrantes da
carreira para fins de acesso.
Regulamentar o processo de votação e providenciar sua periódica execução.
Propor a composição da carreira, nos termos do artigo 4º sugerindo as alterações
necessárias para a manutenção do sistema.
Indicar as funções, na conformidade do disposto no § 1º do artigo 12, da Lei nº 125, de
18/11/1975.
Propor a alteração da redação a que se refere o artigo 2º, da Lei nº 125, de 18/11/1975.
Legislação – Atribuição:
• LEI Complementar nº 125 de 18/11/1975 art. 15
• DEC nº 50.929 de 30/06/2006 art. 66

Composição
- 9 (nove) membros titulares e 4 (quatro) suplentes.
Legislação - Composição:
• DEC nº 30.518 de 02/10/1989 art. 2º
• DEC nº 50.929 de 30/06/2006art. 66

Legislação:
•
•
•
•

LEI Complementar nº 125 de 18/11/1975
DEC nº 30.518 de 02/10/1989
DEC nº 50.929 de 30/06/2006
DEC nº 56.245 de 30/09/2010
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2.3. Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde - CAAS
Atribuição
Promover a realização de estudos para subsidiar a política de assistência à saúde do
funcionário e do servidor da Administração Centralizada e Autárquica, em especial nos
aspectos relativos a:
- prestação de serviços de saúde;
- higiene e segurança no trabalho;
- verificação da capacidade física e mental para o trabalho, para fins de ingresso no
serviço público ou de licença para tratamento de saúde; e
- readaptação.
Promover a elaboração de diretrizes, normas e manuais de procedimentos com vistas à
aplicação uniforme da política de que trata o inciso anterior.
Estudar ou analisar propostas de convênios com instituições médicas para a prestação de
assistência à saúde e a realização de exames necessários à verificação da capacidade
física e mental para o trabalho.
Manifestar-se nos assuntos encaminhados à sua apreciação.
Solicitar diretamente aos órgãos da Administração e às Autarquias quaisquer dados
necessários ao desempenho de suas atividades.
Promover a realização de análises periódicas dos resultados da aplicação da política adotada.
Por meio da Equipe Técnica:
- manifestar-se conclusivamente nos expedientes dos candidatos considerados inaptos
para ingresso no Serviço Público Estadual pelo Departamento Médico do Serviço Civil do
Estado ou por outro órgão ou entidade incumbido das atribuições de que trata o artigo
202 da Lei complementar nº 180, de 12/5/1978;
- proceder à análise das propostas de readaptação de funcionários ou servidores,
indicando a solução adequada a cada caso;
- manifestar-se, conclusivamente, nos recursos interpostos contra despachos do Diretor
do Departamento Médico do Serviço Civil do Estado ou do dirigente de outro órgão ou
entidade incumbido das atribuições de que trata o artigo 202 da Lei complementar nº
180, de 12/5/1978; e
- manifestar-se nos demais assuntos encaminhados à sua apreciação.
Acompanhar, fiscalizar e orientar a observância das disposições legais, das normas, dos
comunicados e das instruções expedidas pelo DPME e pelas CAAS, relativas às perícias
médicas para fins de ingresso, licença médica e aposentadoria por invalidez.
Promover, mensalmente, auditoria em, no mínimo, 0,5% (cinco décimos por cento) das
perícias médicas cuja decisão final é de competência do DPME.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 26.774 de 18/02/1987 art. 38
• DEC nº 29.180 de 11/11/1988 art. 73
• DEC nº 52.724 de 15/02/2008 art. 2º

Composição
I - 3 (três) da Secretaria de Gestão Pública, sendo 1 (um) do Departamento de Perícias
Médicas do Estado - DPME;
II - 1 (um) da Secretaria da Administração Penitenciária;
III- 1 (um) da Secretaria da Educação;
IV - 1 (um) da Secretaria da Saúde;
V - 1 (um) do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE.
Legislação – Composição: • DEC nº 52.724 de 15/02/2008 art. 3º
Legislação:
• DEC nº 26.774 de 18/02/1987
• DEC nº 29.180 de 11/11/1988
• DEC nº 52.724 de 15/02/2008
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COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP
Conselho Fiscal
Atribuição
Manifestar-se acerca da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes,
preliminarmente à sua submissão ao Conselho de Administração, e acompanhar os
trabalhos realizados.
Legislação – Atribuição: • AGE nº s/n ° de 22/04/2010 art. 21 do Estatuto Social
Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE nº s/n ° de 22/04/2010 art. 22 do Estatuto
Legislação:
• AGE nº s/n ° de 22/04/2010
Altera o Estatuto Social da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo PRODESP

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP
Conselho Fiscal
Atribuição
Ao Conselho Fiscal incumbe:
I - apreciar as contas, balancetes e balanços da Fundação;
II - opinar sobre assuntos de contabilidade e gestão financeira, por solicitação do
Conselho de Curadores;
III - elaborar o seu Regimento Interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 34.221 de 19/11/1991 art. 21 do Estatuto
Composição
- três membros designados pelo Governador do Estado
Legislação – Composição: • DEC nº 34.221 de 19/11/1991 art. 19 do Estatuto
Legislação:
• DEC nº 34.221 de 19/11/1991
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SECRETARIA DA HABITAÇÃO
1. Conselhos
1.1. Conselho Estadual de Habitação - CEH
Atribuição
I - propor programas e ações visando ao desenvolvimento da política estadual para a
habitação de interesse social;
II - acompanhar e avaliar a implementação dos programas e ações relativos à habitação
de interesse social e à regularização fundiária de áreas habitacionais ocupadas por
populações de baixo poder aquisitivo;
III - promover a cooperação dos governos federal, estadual e municipais com a
sociedade civil organizada na formulação e execução da política estadual da habitação de
interesse social;
IV - incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional de conselhos
dedicados à política habitacional de interesse social nos níveis municipal e regional do
Estado;
V - promover, em parceria com organismos governamentais e não-governamentais,
nacionais e internacionais, a identificação de sistemas de indicadores para monitorar as
atividades relacionadas com o desenvolvimento habitacional;
VI - estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e utilização de
conhecimentos científicos, tecnológicos, gerenciais e organizativos, voltados para a
solução dos problemas habitacionais das populações de baixo poder aquisitivo;
VII - promover a realização de estudos, pesquisas, seminários e debates, sobre o
desenvolvimento habitacional no Estado e disseminar os resultados alcançados pelos
programas e ações desenvolvidos;
VIII - estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e
controle social exercido pelos órgãos colegiados, regionais e municipais, visando
fortalecer o desenvolvimento habitacional sustentável;
IX - dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões;
X - incentivar a criação de fóruns temáticos;
XI - constituir câmaras técnicas, grupos técnicos, ou comissões especiais, quando julgar
necessário;
XII - promover a realização de Conferências Regionais e Estaduais de Habitação;
XIII - aprovar seu regimento interno e decidir sobre as alterações propostas por seus
membros.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 53.823 de 15/12/2008 art. 4º
Composição
I - 6 (seis) representantes do poder público estadual, sendo:
a) o Secretário da Habitação, como membro nato, na qualidade de presidente;
b) 1 (um) da Casa Civil;
c) 1 (um) da Secretaria de Economia e Planejamento;
d) 1 (um) da Secretaria de Saneamento e Energia;
e) 1 (um) da Secretaria dos Transportes Metropolitanos;
f) 1 (um) da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU;
II - 1(um) representante dos poderes públicos municipais do Estado de São Paulo;
III - 7 (sete) representantes da sociedade civil, sendo:
a) 4 (quatro) de organizações populares de representação estadual, com atuação
comprovada na área de moradia popular;
b) 2 (dois) de organizações representativas de agentes promotores privados
empresariais de habitação de interesse social;
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c) 1 (um) de organizações representativas de agentes financeiros privados.
Legislação – Composição: • DEC nº 53.823 de 15/12/2008 art. 3º
Legislação:
• LEI nº 12.801 de 15/01/2008
• DEC nº 53.823 de 15/12/2008

1.2. Conselho de Orientação da Loteria da Habitação
Atribuição
Examinar e aprovar as modalidades, normas, regulamentos, planos, sistemas e
programas da Loteria da Habitação.
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 46.549 de 18/02/2002 art. 11
Composição
Secretário da Habitação, que será seu Presidente
Diretor-Presidente do Banco Nossa Caixa S/A
1 (um) representante e respectivos suplentes indicados pela Secretaria da Habitação
1 (um) representante e respectivo suplente indicados pelo Banco Nossa Caixa S/A
1 (um) representante e respectivo suplente indicados pela Casa Civil
1 (um) representante e respectivo suplente indicados pela Secretaria da Fazenda
Legislação – Composição: • DEC nº 46.549 de 18/02/2002 art. 12
Legislação:
• DEC nº 46.549 de 18/02/2002

GRUPO DE ANÁLISE
GRAPROHAB

E

APROVAÇÃO

DE

PROJETOS

HABITACIONAIS

-

Atribuição
Analisar e deliberar sobre os seguintes projetos de parcelamento do solo e de núcleos
habitacionais urbanos a serem implantados:
I - projetos de loteamentos para fins habitacionais;
II - projetos de conjuntos habitacionais com abertura ou prolongamento de vias públicas
existentes;
III - projetos de desmembramentos para fins habitacionais que resultem em mais de 10
(dez) lotes não servidos por redes de água e de coleta de esgotos, guias e sarjetas,
energia e iluminação pública;
IV - projetos de condomínios residenciais que se enquadrem em uma das seguintes
situações:
a) condomínios horizontais e mistos (horizontais e verticais), com mais de 200 unidades
ou com área de terreno superior a 50.000,00m2;
b) condomínios verticais, com mais de 200 unidades ou com área de terreno superior a
50.000,00m2, que não sejam servidos por redes de água e de coleta de esgotos, guias e
sarjetas, energia e iluminação pública;
c) condomínios horizontais, verticais ou mistos (horizontais e verticais) localizados em
área especialmente protegidas pela legislação ambiental com área de terreno igual ou
superior a 10.000,00m2.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 52.053 de 13/08/2007 art. 5°
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Composição
Representantes dos seguintes órgãos e entidades da Administração Pública estadual:
I - Secretaria da Habitação;
II - Secretaria do Meio Ambiente;
III - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB;
IV - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP;
V - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - EMPLASA;
VI - Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE.
Legislação – Composição: • DEC nº 52.053 de 13/08/2007 art. 1º
Legislação:
• DEC nº 52.053 de 13/08/2007
• DEC nº 52.420 de 28/11/2007

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU
Conselho Fiscal
Atribuição
Manifestar-se acerca da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes,
preliminarmente à sua submissão ao Conselho de Administração.
Legislação – Atribuição: • AGE nº s/n° de 23/04/2010 art. 21 do Estatuto Social
Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE nº s/n° de 23/04/2010 art. 22 do Estatuto Social
Legislação:
• AGE nº s/n° de 23/04/2010
Altera o Estatuto Social da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU
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SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
1. Conselhos
1.1. Conselho Estadual do Idoso
Atribuição
I - formular diretrizes e sugerir a promoção, em todos os níveis da Administração Pública
Direta e Indireta, de atividades que visem à defesa dos direitos do idoso, possibilitando
sua plena inserção na vida sócioeconômica, política e cultural do Estado;
II - colaborar com os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, estaduais e federais, no
estudo dos problemas do idoso, propondo medidas adequadas à sua solução;
III - propor ao Governador do Estado, por intermédio do Secretário da Casa Civil, a
elaboração de normas ou iniciativas que visem a assegurar ou a ampliar os direitos do
idoso e eliminar da legislação disposições discriminatórias;
IV - zelar pelo cumprimento da legislação relativa aos direitos do idoso;
V - sugerir, estimular e apoiar ações que promovam a participação do idoso em todos os
níveis de atividades compatíveis com sua condição;
VI - estudar os problemas, receber e analisar sugestões da sociedade, bem como opinar
sobre denúncias que lhe forem encaminhadas, propondo as medidas cabíveis;
VII - apoiar realizações concernentes ao idoso, promover entendimentos e intercâmbios,
em todos os níveis, com organizações afins;
VIII - zelar pelo cumprimento das políticas públicas voltadas à população idosa, nos
termos da Lei federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994;
IX - assegurar, continuamente, a divulgação dos direitos do idoso e dos mecanismos
para sua proteção, bem como dos deveres da família, da sociedade e do Estado;
X - garantir a afixação, nas instituições públicas, em local visível, da legislação relativa
aos direitos do idoso, com esclarecimentos e orientação sobre a utilização dos serviços
que lhe são assegurados;
XI - manter atualizado banco de dados referentes ao idoso;
XII - estimular a formação de profissionais para o atendimento do idoso;
XIII - estimular a criação dos Conselhos Municipais do Idoso;
XIV - elaborar seu regimento interno;
XV - indicar representantes para acompanhar discussões, deliberações, atos e diligências
do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, criado pela Lei nº
7.576, de 27 de novembro de 1991.
Legislação – Atribuição: • LEI nº 12.548 de 27/02/2007 art. 22
Composição
13 (treze) representantes da sociedade civil
1 (um) representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
1 (um) representante da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
1 (um) representante da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho
1 (um) representante da Secretaria da Educação
1 (um) representante da Secretaria da Saúde
1 (um) representante da Secretaria da Cultura
1 (um) representante da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo
1 (um) representante da Secretaria da Habitação
1 (um) representante da Secretaria do Meio Ambiente
1 (um) representante da Secretaria de Ensino Superior
1 (um) representante da Defensoria Pública do Estado
1 (um) representante do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo FUSSESP
1 (um) representante do Ministério Público Estadual
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Legislação - Composição:
• LEI nº 12.548 de 27/02/2007 art. 23
• DEC nº 52.334 de 06/11/2007 art. 3º e 5º

Legislação:
• LEI nº 12.548 de 27/02/2007
• DEC nº 52.334 de 06/11/2007
• DEC nº 56.635 de 01/01/2011

1.2. Conselho Estadual da Condição Feminina
Atribuição
Formular diretrizes e promover, em todos os níveis da Administração Direta e Indireta,
atividades que visem à defesa dos direitos da mulher, à eliminação das discriminações
que a atingem, bem como à sua plena integração na vida sócioeconomica e político
cultural.
Assessorar o Poder Executivo, emitindo pareceres e acompanhando a elaboração de
programas de Governo, nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, em questões relativas
à mulher, com o objetivo de defender seus direitos e interesses.
Desenvolver estudos debates e pesquisas sobre a problemática da mulher.
Sugerir ao Governador, à Assembléia Legislativa do Estado e ao Congresso Nacional, a
elaboração de projetos de lei ou outras iniciativas que visem a assegurar ou ampliar os
direitos da mulher e a eliminar da legislação disposições discriminatórias.
Fiscalizar e tomar providências para o cumprimento da legislação favorável aos direitos
da mulher.
Desenvolver projetos que promovam a participação da mulher em todos os níveis de
atividades.
Estudar os problemas, receber sugestões da sociedade e opinar sobre as denúncias que
lhe sejam encaminhadas.
Apoiar realizações concernentes à mulher e promover entendimentos e intercâmbio com
organizações nacionais e internacionais afins.
Elaborar o seu Regimento Interno.
Legislação – Atribuição: • LEI nº 5.447 de 19/12/1986 art.1º
Composição
21 (vinte e uma) mulheres representativas da sociedade civil
1 (uma) representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
1 (uma) representante da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
1 (uma) representante da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho
1 (uma) representante da Secretaria da Segurança Pública
1 (uma) representante da Secretaria da Educação
1 (uma) representante da Secretaria da Saúde
1 (uma) representante da Secretaria da Cultura
1 (uma) representante da Secretaria da Habitação
1 (uma) representante da Secretaria do Meio Ambiente
1 (uma) representante da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
1 (uma) representante do Fundo Social de Solidariedade do Estado.
Legislação - Composição:
• LEI nº 5.447 de 19/12/1986 art. 2º
• DEC nº 52.334 de 06/11/2007 art. 3º e 6°

Legislação:
• LEI nº 5.447 de 19/12/1986
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• DEC nº 52.334 de 06/11/2007
• DEC nº 56.635 de 01/01/2011

1.3. Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra
Atribuição
Formular diretrizes e promover, em todos os níveis da Administração Direta e Indireta,
atividades que visem à defesa dos direitos da comunidade negra, à eliminação das
discriminações que a atingem, bem como à sua plena inserção na vida sócioeconomica e
político-cultural.
Assessorar o Poder Executivo, emitindo pareceres e acompanhando a elaboração e
execução de programas do Governo, nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, em
questões relativas à comunidade negra, com o objetivo de defender seus direitos e
interesses.
Desenvolver estudos, debates e pesquisas relativas à problemática da comunidade
negra.
Sugerir ao Governador, à Assembléia Legislativa do Estado e ao Congresso Nacional a
elaboração de projetos de lei que visem assegurar e ampliar os direitos da comunidade
negra e eliminar da legislação disposições discriminatórias.
Fiscalizar e tomar providências para o cumprimento da legislação favorável ao direitos da
comunidade negra.
Desenvolver projetos próprios que promovam a participação da comunidade negra em
todos os níveis de atividades.
Estudar os problemas, receber sugestões da sociedade e opinar sobre denúncias que lhes
sejam encaminhadas.
Apoiar realizações concernentes a comunidade negra e promover entendimentos e
intercâmbio com organizações nacionais e internacionais afins.
Receber e encaminhar às autoridades competentes petições, denúncias ou queixas de
qualquer pessoa ou entidade por desrespeito ao direito de não discriminação por cor,
raça ou origem.
Requisitar informações, exames, perícias e documentos, colher depoimentos de pessoas
e realizar outras diligências que reputar necessárias para a apuração de fatos que
considere discriminatórios contra a comunidade negra do Estado.
Propor às autoridades competentes a instauração de sindicâncias, inquéritos, processos
administrativos ou judiciais a fim de que sejam promovidas as medidas necessárias para
a responsabilização administrativa, civil e penal dos autores de crime de racismo.
Elaborar seu Regimento Interno.
Legislação – Atribuição:
• LEI nº 5.466 de 24/12/1986 art. 1º
• LEI nº 10.237 de 12/03/1999 art. 7°

Composição
22 (Vinte e dois) representantes da Sociedade Civil
1 (um) representante da Secretaria de Gestão Pública
1 (um) representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
1 (um) representante da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
1 (um) representante da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho
1 (um) representante da Secretaria da Segurança Pública
1 (um) representante da Secretaria da Educação
1 (um) representante da Secretaria da Saúde
1 (um) representante da Secretaria da Cultura
1 (um) representante da Secretaria de Ensino Superior
1 (um) representante da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
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Legislação - Composição:
• LEI nº 5.466 de 24/12/1986 art. 2º
• DEC nº 52.334 de 06/11/2007 art. 3º e 7°

Legislação:
•
•
•
•

LEI nº 5.466 de 24/12/1986
LEI nº 10.237 de 12/03/1999
DEC nº 52.334 de 06/11/2007
DEC nº 54.428 de 09/06/2009

1.4. Conselho Estadual dos Povos Indígenas
Atribuição
I - sugerir diretrizes, procedimentos e ações relativos a adoção, implementação,
coordenação e avaliação de políticas e medidas que promovam a melhoria da qualidade
de vida dos povos indígenas do Estado de São Paulo e assegurem seus direitos
constitucionais e legais;
II - diagnosticar os problemas, receber e analisar as sugestões da sociedade, em especial
das comunidades indígenas, e manifestar-se sobre as denúncias e demais assuntos
relacionados aos povos indígenas que lhe forem submetidos, propondo seu
encaminhamento;
III - fazer o acompanhamento e participar da avaliação de políticas, programas, projetos
e ações estaduais voltados à população indígena do Estado de São Paulo, definindo
formas de monitoramento de resultados e sugerindo alterações consideradas
necessárias;
IV - divulgar a legislação relativa aos direitos dos povos indígenas, zelando por sua
execução e pelo desenvolvimento das ações a eles pertinentes previstas no Programa
Estadual de Direitos Humanos, instituído pelo Decreto nº 42.209, de 15 de setembro de
1997;
V - elaborar seu Regimento Interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 52.645 de 21/01/2008 art. 4º
Composição
I - 18 (dezoito) representantes dos povos indígenas, sendo:
a) 2 (dois) representantes de cada uma das seguintes etnias:
1. Guarani do Vale do Ribeira;
2. Guarani da Capital;
b) 1 (um) representante de cada uma das seguintes etnias:
1. Guarani do Litoral Norte;
2. Tupi-Guarani do Litoral Norte;
3. Guarani do Litoral Sul;
4. Tupi-Guarani do Litoral Sul;
5. Tupi-Guarani do Vale do Ribeira;
6. Tupi-Guarani do Oeste Paulista;
7. Terena;
8. Krenak;
9. Kaingang;
10. Pankararu;
11. Fulni-ô;
12. Pankararé;
13. Tupi-Guarani do Sudoeste Paulista;
14. Kariri;
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II - 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:
Defensoria Pública do Estado;
Universidade de São Paulo - USP;
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP;
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP;
III - mediante convite:
a) 3 (três) integrantes de organizações não governamentais que desenvolvam ações
junto às comunidades indígenas do Estado de São Paulo;
b) 1 (um) representante da Fundação Nacional do Índio - FUNAI.
Legislação - Composição:
• DEC nº 52.645 de 21/01/2008 art. 5°
• DEC nº 53.530 de 09/10/2008 art. 2º

Legislação:
• DEC nº 52.645 de 21/01/2008
• DEC nº 53.530 de 09/10/2008
• DEC nº 54.428 de 09/06/2009

1.5. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
Atribuição
Receber e encaminhar às autoridades competentes petições, representações, denúncias
ou queixas de qualquer pessoa ou entidade por desrespeito aos direitos individuais e
coletivos assegurados nas Constituições federal e estadual.
Propor às autoridades de qualquer dos Poderes do Estado a instauração de sindicâncias
ou processos administrativos para a apuração de responsabilidades por violações de
direitos humanos.
Redigir e publicar trabalhos, emitir pareceres, promover seminários e palestras, realizar e
divulgar pesquisas, organizar campanhas pelo rádio, televisão e jornal, de forma a
difundir o conhecimento e a conscientização dos direitos fundamentais e dos
instrumentos legais e serviços existentes para a sua proteção.
Manter intercâmbio e cooperação com as entidades e órgãos, públicos ou privados
nacionais ou internacionais, de defesa dos direitos humanos.
Instituir e manter atualizado um centro de documentação onde sejam sistematizados
dados e informações sobre as denúncias recebidas.
Editar revista com periodicidade semestral, pelo menos.
Elaborar o seu Regimento.
Instalar colegiados nos municípios do Estado na forma prevista no Regimento.
Exercer outras atribuições especificadas na Lei nº 7.576, de 27/11/1991.
Legislação – Atribuição: • LEI nº 7.576 de 27/11/1991 art.2º
Composição
Um representante do Poder Executivo
Dois advogados, indicados pelo Presidente da Secção São Paulo da Ordem dos
Advogados do Brasil
Seis representantes da sociedade civil, indicados por entidades de defesa dos direitos
humanos com personalidade jurídica e sede de atuação no Estado de São Paulo há mais
de cinco anos
Legislação – Composição: • LEI nº 7.576 de 27/11/1991 art. 5°
Legislação:
• LEI nº 7.576 de 27/11/1991
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1.6. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONDECA
Atribuição
Observar as linhas de ação e as diretrizes da política de atendimento fixadas nos artigos
87 e 88 da Lei Federal nº 8.069, de 13 julho de 1990.
Dar apoio aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Criar mecanismos de integração dos Conselhos Municipais, bem como processos coletivos
de avaliação de suas ações.
Fornecer subsídios às entidades não-governamentais para ajuizamento das ações cíveis
destinadas a assegurar os direitos da criança e do adolescente.
Acompanhar o reordenamento institucional, propondo, sempre que necessário,
modificação nas estruturas governamentais de atendimento da criança e do adolescente.
Contribuir para o cumprimento da política de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente.
Gerir o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Difundir o Estatuto da Criança e do Adolescente no âmbito estadual, assegurando
processos contínuos de divulgação dos direitos da criança e do adolescente e dos
mecanismos para sua proteção, bem como dos deveres da família, da sociedade e do
Estado.
Garantir a afixação nas instituições públicas, em local visível, da legislação relativa aos
direitos da criança e do adolescente, com esclarecimentos e orientações sobre a
utilização dos serviços prestados.
Oferecer subsídios para elaboração da legislação atinente aos interesses da criança e do
adolescente.
Manter banco de dados das entidades de atendimento registradas ou não nos Conselhos
Municipais da Criança e do Adolescente.
Estimular os organismos competentes a promoverem a formação e a atualização de
profissionais dedicados ao atendimento da criança e do adolescente, sugerindo critérios
para elaboração e desenvolvimento de programa de capacitação de recursos humanos.
Promover e incentivar estudos e pesquisas relativos à criança e ao adolescente,
fundamentados na realidade com a finalidade de fornecer subsídios para formulação e
avaliação de políticas de atendimento.
Manter intercâmbio com o Conselho Nacional, com os conselheiros estaduais e municipais
e com os Conselhos Tutelares, e com organismos nacionais e internacionais destinados à
promoção dos direitos da criança e do adolescente.
Cooperar com os Municípios no atendimento da criança e do adolescente, e apoiar
iniciativas intermunicipais e regionais nesse sentido.
Realizar Assembléia Geral Anual aberta à população, para prestação de contas e
avaliação do trabalho desenvolvido.
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 39.059 de 16/08/1994 art.2º e 3º
Composição
Um representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
Um representante da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Um representante da Secretaria da Segurança Pública
Um representante da Secretaria da Educação
Um representante da Secretaria da Saúde
Um representante da Secretaria da Cultura
Um representante da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho
Um representante da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
Um representante da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Um representante da Assembléia Legislativa
Onze representantes da Sociedade Civil
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Legislação - Composição:
• DEC nº 39.059 de 16/08/1994 art. 4º
• DEC nº 52.334 de 06/11/2007 art. 2º

Legislação:
• DEC nº 39.059 de 16/08/1994
• DEC nº 52.334 de 06/11/2007
• DEC nº 56.635 de 01/01/2011

1.7. Conselho Estadual de Defesa do Consumidor
Atribuição
Orientar a Política Estadual de Defesa do Consumidor.
Aprovar programas e projetos relativos à defesa do consumidor, apresentados pelos
órgãos estaduais de defesa do consumidor, visando à coordenação de suas atividades.
Sugerir medidas concernentes à proteção do consumidor, inclusive modificação da
legislação existente.
Incentivar a criação de entidades civis de defesa do consumidor e apoiar as já existentes.
Propor a celebração de convênios com organismos públicos e entidades privadas,
nacionais ou estrangeiras, com o objetivo de promover intercâmbio técnico em matéria
de defesa do consumidor.
Solicitar ou requisitar das autoridades públicas as providências de sua competência no
sentido de proteger o consumidor.
Desenvolver gestos junto às entidades privadas para que colaborem na execução dos
programas voltados para a defesa do consumidor.
Acompanhar a situação de mercado de bens e serviços, promovendo a adoção das
medidas cabíveis a nível estadual no caso de desabamento, abuso do poder econômico e
outras irregularidades.
Em procedimento de imposição de sansão administrativa, decidir, em última instância, os
recursos que lhe forem submetidos pelo Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania.
Expedir deliberações sobre assuntos de sua competência.
Deliberar sobre seu regimento interno.
Legislação – Atribuição: • LEI nº 8.986 de 19/12/1994 art.3º
Composição
Três representantes da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, na qualidade de
membros natos, a saber:
- Diretor Executivo da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor;
- Superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM-SP; e
- Presidente do Conselho de Orientação do Instituto Paulista da Qualidade
- Dois representantes da Secretaria da Saúde, indicados pelo Secretário, sendo um deles
do Centro de Vigilância Sanitária
Um representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estado, indicados pelos
respectivos Secretários:
- de Agricultura e Abastecimento
- da Fazenda
- da Habitação
- da Educação
- do Meio Ambiente
Um representante do Departamento Estadual de Polícia do Consumidor - Decon, indicado
pelo Secretário da Segurança Pública
Um representante de Procuradoria Geral do Estado, indicado pelo Procurador do Estado
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Um representante do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária - Coonar
Um representante de cada uma das seguintes entidades, indicados pelos respectivos
órgãos dirigentes:
- Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo
- Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
- Federação do Comércio do Estado de São Paulo
- Federação da Agricultura do Estado de São Paulo
- Associação Comercial de São Paulo
Três representantes das entidades civis de defesa do consumidor
Dois representantes de Procons de municípios conveniados com o Estado de São Paulo,
pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, indicados pelo município
Legislação – Composição: • LEI nº 8.986 de 19/12/1994 art.1º
Legislação:
• DEC nº 33.133 de 15/03/1991
• LEI nº 8.986 de 19/12/1994

1.8. Conselho Consultivo de Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo
Atribuição
Propor diretrizes para a política estadual de defesa da cidadania e acompanhar a sua
execução.
Incentivar estudos e pesquisas, inclusive no que diz respeito ao aperfeiçoamento das
instituições ligadas à prestação de serviços públicos e daquelas que zelam pelos direitos
dos cidadãos.
Acompanhar os programas da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania que tratam
da proteção dos direitos dos cidadãos.
Propor a realização de convênios com outros órgãos, entidades e demais esferas do
poder, objetivando a adequada execução da política estadual de defesa da cidadania.
Encaminhar propostas, promover eventos e assessorar os órgãos competentes sobre o
desenvolvimento de ações que atendam a demandas da sociedade.
Opinar sobre os assuntos que lhe forem encaminhados pelo Secretário da Justiça e da
Defesa da Cidadania.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 40.537 de 12/12/1995 art.2º
Composição
O Conselho Consultivo de Defesa da Cidadania será integrado por 11 (onze) membros,
designados pelo Governador do Estado a partir de indicações do Secretário da Justiça e
da Defesa da Cidadania, devidamente fundamentadas.
Legislação – Composição: • DEC nº 40.537 de 12/12/1995 art. 3º
Legislação:
• DEC nº 40.537 de 12/12/1995

1.9. Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Nordestina
Atribuição
O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Nordestina tem as
seguintes atribuições:
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I - formar diretrizes e promover, em todos os níveis da administração direta e indireta,
atividades que visem à defesa dos direitos da Comunidade Nordestina, a sua plena
inserção na vida sócio-econômica e político-cultural;
II - assessorar o Poder Executivo, emitindo pareceres e acompanhando a elaboração e
execução de programas do Governo relativos à Comunidade Nordestina com o objetivo
de defender seus direitos e interesses;
III - desenvolver estudos, debates e pesquisas relativos à problemática da Comunidade
Nordestina;
IV - receber sugestões da sociedade, opinar sobre denúncias e estudar problemas que
lhe sejam encaminhados;
V - promover anualmente a Semana de Arte e Cultura das regiões Norte e Nordeste do
Brasil;
VI - coordenar o Dia do Nordestino, previsto na Lei Estadual nº 8.441, 23 de novembro
de 1993.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 50.587 de 13/03/2006 art. 2º
Composição
I - 2 (dois) pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
II - 1 (um) pela Secretaria da Cultura;
III - 1 (um) pela Secretaria da Educação;
IV - 1 (um) pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;
V - 1 (um) pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo; e
VI - 5 (cinco) da sociedade civil, por intermédio dos principais órgãos de representação
da Comunidade Nordestina.
Legislação - Composição:
• DEC nº 50.587 de 13/03/2006 art. 3º
• DEC nº 53.537 de 10/10/2008 art. 1º

Legislação:
• DEC nº 50.587 de 13/03/2006
• DEC nº 53.537 de 10/10/2008
• DEC nº 56.635 de 01/01/2011

1.10. Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CONED
Atribuição
I - propor a política estadual sobre drogas, compatibilizando-a com o Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas, bem como acompanhar a respectiva execução;
II - estimular pesquisas visando ao aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicocientíficos referentes ao uso e tráfico de drogas;
III - articular, estimular, apoiar e acompanhar os programas de prevenção e tratamento,
redução de danos e repressão ao tráfico de drogas;
IV - propor ao Governador do Estado a celebração de convênios para os fins previstos
nos incisos anteriores;
V - 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.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 56.091 de 16/08/2010 art. 2º
Composição
I - 3 (três) representantes da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, sendo:
a) 1 (um) do Gabinete do Secretário;
b) 1 (um) do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC;
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c) 1 (um) da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Fundação CASA-SP;
II - 3 (três) representantes indicados pela Secretaria da Saúde, sendo:
a) 1 (um) da Coordenadoria de Planejamento de Saúde;
b) 1 (um) do Centro de Vigilância Sanitária;
c) 1 (um) do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas;
III - 2 (dois) representantes indicados pela Secretaria da Segurança Pública, sendo:
a) 1 (um) da Polícia Civil, escolhido entre os integrantes da Divisão de Prevenção e
Educação do Departamento de Investigações sobre Narcóticos - DENARC;
b) 1 (um) da Polícia Militar do Estado de São Paulo, escolhido entre os integrantes do
PROERD - Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência;
IV - 2 (dois) representantes da Secretaria da Educação;
V - 1 (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento;
VI - 1 (um) representante da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo;
VII - 1 (um) representante da Secretaria da Cultura;
VIII - 1 (um) representante da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento
Social;
IX - 1 (um) representante da Secretaria da Administração Penitenciária;
X - 1 (um) representante da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;
XI - 1 (um) representante da Secretaria da Habitação;
XII - 1 (um) representante do Ministério Público do Estado de São Paulo;
XIII - 4 (quatro) representantes da comunidade acadêmico-científica, de notório saber na
área de drogas, tabaco e álcool;
XIV - 6 (seis) representantes da sociedade civil, pertencentes a organizações nãogovernamentais de reconhecida atuação na área de drogas, tabaco e álcool;
XV - 1 (um) representante de cada uma das seguintes entidades, mediante convite:
a) do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo;
b) do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo;
c) do Conselho Regional de Enfermagem;
d) do Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região;
e) do Departamento de Polícia Federal (SR/SP);
f) do Ministério Público Federal;
g) da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo - OAB/SP;
h) da Coordenadoria de Atenção às Drogas da Prefeitura de São Paulo;
XVI - 1 (um) representante do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e
Cultural do Estado de São Paulo;
XVII - 1 (um) representante da Defensoria Pública do Estado de São Paulo;
XVIII - 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Estado.
Legislação – Composição: • DEC nº 56.091 de 16/08/2010 art. 3º
Legislação:
• DEC nº 56.091 de 16/08/2010

2. Comissões
2.1. Comissão de Coordenação e Acompanhamento da Política de Ações
Afirmativas para Afrodescendentes
Atribuição
Sugerir diretrizes e procedimentos administrativos com vistas a garantir a adequada
implementação da Política;
Submeter à apreciação do Governador do Estado as propostas de diretrizes
complementares, com vistas à adequada execução da Política e ao seu aprofundamento;
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Apoiar, avaliar e supervisionar a implementação da Política, sugerindo a adoção de
medidas destinadas a garantir a continuidade e a efetividade das suas ações;
Coordenar a realização de oficinas e cursos sobre ações afirmativas para os servidores de
recursos humanos e coordenadores de área, bem como campanhas de sensibilização dos
servidores para o problema da exclusão social e necessidade de ações afirmativas.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 48.328 de 15/12/2003 art. 3º
Composição
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, que será seu Presidente;
Um representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estado:
- Casa Civil;
- Secretaria de Economia e Planejamento;
- Secretaria da Segurança Pública;
- Secretaria da Educação;
- Secretaria da Saúde;
- Secretaria da Cultura;
- Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo;
Um representante da Unidade de Assessoramento em Comunicação, da Casa Civil;
Três representantes do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade
Negra;
Um representante da Universidade de São Paulo - USP;
Um representante da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP;
Um representante da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP;
Quatro representantes de organizações não-governamentais ligadas à proteção e defesa
dos direitos dos afrodescendentes;
Quatro representantes de entidades a serem escolhidas pelo Secretário da Justiça e da
Defesa da Cidadania, dentre os nomes a serem indicados pelas mesmas.
Legislação – Composição: • DEC nº 48.328 de 15/12/2003 art. 2º
Legislação:
• DEC nº 48.328 de 15/12/2003

3. Comitês
3.1. Comitê Estadual para os Refugiados - CER
Composição
I - o Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, que o presidirá;
II - 1 (um) representante de cada uma das Secretarias de Estado a seguir relacionadas:
a) Casa Civil;
b) Secretaria de Economia e Planejamento;
c) Secretaria da Habitação;
d) Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social;
e) Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;
f) Secretaria da Educação;
g) Secretaria da Saúde;
h) Secretaria de Relações Institucionais;
i) Secretaria da Cultura;
j) Secretaria da Segurança Pública;
III - 2 (dois) representantes de organizações nãogovernamentais voltadas a atividades
de assistência e proteção a refugiados no Estado e no País, indicados pelo Secretário da
Justiça e da Defesa da Cidadania.
Legislação – Composição: • DEC nº 52.349 de 12/11/2007 art. 2º
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Legislação:
• DEC nº 52.349 de 12/11/2007

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPEM/SP
Conselho Consultivo
Atribuição
I - opinar sobre as diretrizes e políticas da Autarquia, bem como sobre a melhor
programação de suas atividades;
II - propor estudos e programação que melhor atendam aos interesses do consumidor e
da sociedade como um todo;
III - examinar e opinar sobre a celebração de convênios e acordos que envolvam, direta
ou indiretamente, o comprometimento dos bens patrimoniais e dos recursos do IPEM/SP;
IV - manifestar-se sobre política de recursos humanos e quadro de pessoal, quando
consultado;
V - elaborar seu Regimento Interno;
VI - opinar sobre assuntos que lhe forem encaminhados pelo Superintendente da
Autarquia.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 55.964 de 29/06/2010 art. 13 do Regulamento
Composição
I - o Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, que é seu Presidente;
II - 1 (um) representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estado:
a) Secretaria de Economia e Planejamento;
b) Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania;
c) Secretaria da Fazenda;
III - 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Estado;
IV - 1 (um) representante da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON;
V - 1 (um) representante dos servidores da Autarquia, eleito nos termos da legislação
pertinente;
VI - mediante convite:
a) 1 (um) representante do INMETRO;
b) 1 (um) representante de entidade civil de defesa do consumido
Legislação – Composição: • DEC nº 55.964 de 29/06/2010 art. 9 do Regulamento
Legislação:
• DEC nº 55.964 de 29/06/2010

FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUNDAÇÃO CASA-SP
Conselho Fiscal
Atribuição
Compete ao Conselho Fiscal:
I - opinar sobre assuntos de contabilidade e gestão financeira, quando solicitado pelo
Conselho Estadual do Bem-Estar do Menor;
lI - requisitar e examinar a qualquer tempo, documentos, livros e papéis relacionados
com a administração orçamentária e financeira da Fundação.
III - dar parecer sobre as contas da Fundação.
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 8.777 de 13/10/1976 art. 2º do Estatuto
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Composição
I - 1 (um) representante designado pelo Governador do Estado;
II - 1 (um) representante designado pelo Secretário da Fazenda;
III - 1 (um) Contador; designado pelo Conselho Estadual, do Bem-Estar do Menor.
Legislação – Composição: • DEC nº 8.777 de 13/10/1976 art. 2º do Estatuto
Legislação:
• DEC nº 8.777 de 13/10/1976

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO JOSÉ GOMES DA
SILVA - ITESP
Conselho Fiscal
Atribuição
I - examinar as contas, balanços e balancetes da Fundação;
II - examinar os contratos, convênios e licitações em geral, sob o aspecto financeiro;
III - examinar os assuntos de contabilidade e gestão financeira;
IV - emitir parecer a ser submetido ao Conselho Curador.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 44.944 de 31/05/2000 art. 16 do Estatuto
Composição
3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, designados pelo Governador do
Estado, mediante indicação do Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, na
seguinte conformidade:
I - 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento;
III - 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Estado.
Legislação – Composição: • DEC nº 54.559 de 17/07/2009 art. 1º
Legislação:
• DEC nº 44.944 de 31/05/2000
• DEC nº 54.559 de 17/07/2009

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
Conselho Fiscal
Atribuição
Compete ao Conselho Fiscal:
I - deliberar sobre contas, balanços e balancetes da Fundação;
II - deliberar sobre contratos, convênios e licitações em geral, sob o aspecto financeiro;
III - deliberar sobre assuntos de contabilidade e gestão financeira;
IV - elaborar seu regimento.
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 41.727 de 22/04/1997 art. 15 do Estatuto
Composição
3 (três) membros do Conselho Curador
Legislação – Composição: • DEC nº 41.727 de 22/04/1997 art. 14 do Estatuto
Legislação:
• DEC nº 41.727 de 22/04/1997
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SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
1. Conselhos
1.2. Conselho Estadual de Transportes
Atribuição
Opinar sobre as diretrizes gerais da política estadual de transportes.
Opinar sobre os planos de trabalhos anuais e plurianuais da Secretaria e programas de
investimentos destinados a implantação, melhoramentos e expansão dos diversos
sistemas de transportes.
Analisar e propor solução para os problemas relacionados com transportes em geral,
submetidos à sua apreciação pelo Governo.
Estudar e sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento dos meios de transportes e sua
exploração econômica.
Propor medidas que visem à coordenação técnica, financeira e econômica dos diversos
sistemas de transportes do Estado de São Paulo.
Dar parecer nas modificações a serem introduzidas na legislação sobre transportes ou
apresentar sugestões.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 48.948 de 20/11/1967 art. 1º
• DEC nº 42.817 de 19/01/1998 art. 49

Composição
Secretário dos Transportes - Presidente
Representante do Governador do Estado
Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem
Diretor do Departamento Hidroviário
Representante do Governo Federal
Representante da Secretaria da Fazenda
Representante da Secretaria de Economia e Planejamento
Um engenheiro dos quadros funcionais das entidades vinculadas à Secretaria dos
Transportes
Representante do Instituto de Engenharia
Representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP
Representante da Federação do Comércio do Estado de São Paulo
Representante da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo - FAESP
Representante da Federação dos Transportes do Estado de São Paulo
Legislação - Composição:
• DEC nº 48.948 de 20/11/1967 art. 2º
• DEC nº 49.318 de 16/02/1968 art. 1º
• DEC nº 42.817 de 19/01/1998 art. 49

Legislação:
• DEC nº 48.948 de 20/11/1967
• DEC nº 49.318 de 16/02/1968
• DEC nº 42.817 de 19/01/1998

DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DAESP
Conselho Consultivo
Atribuição
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Opinar sobre:
- planos e programas anuais ou plurianuais de trabalho e suas modificações;
- orçamentos de custeio e de capital e respectivas alterações;
- programação financeira anual relativa às despesas de investimento;
- quadro de pessoal;
- assuntos de relevância ligados ao campo de atuação do DAESP e que, a juízo do
Superintendente, lhe sejam submetidos;
- modificações do Regulamento do DAESP; e
- relatórios trimestrais de atividades da Autarquia, bem como sobre seus relatórios,
prestação de contas e orçamentos anuais.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 52.562 de 17/11/1970 art. 16 do Regulamento
Composição
Superintendente - Presidente
Dois representantes da Secretaria dos Transportes
Representante da Secretaria de Economia e Planejamento
Legislação – Composição: • DEC nº 52.562 de 17/11/1970 art. 15 do Regulamento
Legislação:
• DEC nº 52.562 de 17/11/1970

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER
Conselho Consultivo
Atribuição
Apreciar o Plano Rodoviário Estadual e suas modificações.
Apreciar a proposta e a execução do orçamento do DER.
Apreciar planos de investimento e de custeio.
Opinar sobre:
- política e orientação geral da Autarquia;
- plano geral da Autarquia;
- proposta de modificações no Regulamento da Autarquia;
- proposta de modificações no quadro de cargos e funções;
- relatório e prestação de contas da Autarquia; e
- assuntos de relevância que lhe sejam encaminhados pelo Superintendente.
Avaliar o desempenho da Autarquia e do sistema rodoviário do Estado, visando ao
atendimento das necessidades atuais e futuras de transporte rodoviário e intermodal.
Manter contato com a imprensa e com as associações de usuários do transporte
rodoviário.
Aprovar seu Regimento Interno e as modificações que se fizerem necessárias.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 26.673 de 28/01/1987 art. 7° do Regulamento
Composição
Superintendente do DER - Presidente
Um representante das classes produtoras
Um representante dos municípios
Um representante dos transportadores e dos usuários em geral
Um representante dos funcionários e servidores pertencentes ao quadro de pessoal da
Autarquia
Legislação – Composição: • DEC nº 26.673 de 28/01/1987 art. 6° do Regulamento
Legislação:
• DEC nº 26.673 de 28/01/1987
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AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
Conselho Consultivo
Atribuição
I - opinar, antes do seu encaminhamento ao Secretário dos Transportes, sobre os planos
de outorga, revisão de tarifa e demais políticas de transportes no âmbito da ARTESP;
II - sugerir, quando necessário, ações com a finalidade de atender aos princípios e
objetivos fundamentais da ARTESP, consignados nos artigos 2º e 3º da Lei
Complementar nº 914, de 14 de janeiro de 2002;
III - apreciar relatórios anuais do Conselho Diretor;
IV - requerer informações e fazer proposições para o Conselho Diretor e Secretário dos
Transportes.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 46.708 de 22/04/2002 art. 2º do Regulamento
Composição
I - Diretor Geral da ARTESP, como membro nato;
II - do Poder Executivo: 4 (quatro) conselheiros;
III - do Poder Legislativo: 2 (dois) conselheiros;
IV - das entidades de classe das prestadoras de serviços de transportes fiscalizadas:
2(dois) conselheiros;
V - das entidades sindicais das transportadoras do Estado de São Paulo: 2 (dois)
conselheiros;
VI - das entidades representativas da sociedade civil: 1 (um) conselheiro;
VII - das entidades representativas dos trabalhadores dos diferentes setores de
transporte: 1 (um) conselheiro.
Legislação – Composição: • DEC nº 46.708 de 22/04/2002 art. 2º do Regulamento
Legislação:
• DEC nº 46.708 de 22/04/2002

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
Conselho Fiscal
Atribuição
Manifestar-se acerca da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes,
preliminarmente à sua submissão ao Conselho de Administração, e acompanhar os
trabalhos realizados.
Legislação – Atribuição: • AGE nº s/n° de 27/04/2010 art. 21 do Estatuto
Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE nº s/n° de 27/04/2010 art. 22 do Estatuto
Legislação:
• AGE nº s/n° de 27/04/2010

Altera o Estatuto Social da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S. A.
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COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
Conselho Fiscal
Atribuição
Além das atribuições previstas em lei, manifestar-se acerca da proposta de escolha e
destituição dos auditores independentes, preliminarmente à sua submissão ao Conselho
de Administração.
Legislação – Atribuição:• AGE s/n de 20/04/2010 art. 21 do Estatuto
Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida reeleição.
Legislação – Composição: • AGE s/n de 20/04/2010 art. 22 do Estatuto
Legislação:
• AGE s/n de 20/04/2010
Altera e consolida o Estatuto Social da Companhia Docas de São Sebastião
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
1. Conselhos
1.1. Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA
Atribuição
I - estabelecer normas relativas à avaliação, ao controle, à manutenção, à recuperação e
à melhoria da qualidade ambiental;
II - opinar sobre a prevenção da poluição e de outras formas de degradação ambiental,
sem prejuízo das competências atribuídas aos demais órgãos integrantes do Sistema
Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA;
III - emitir pronunciamento prévio a respeito da Política Estadual do Meio Ambiente e
acompanhar sua execução;
IV - avaliar as políticas públicas com relevante impacto ambiental e propor mecanismos
de mitigação e recuperação do meio ambiente;
V - manifestar-se sobre a Avaliação Ambiental Estratégica das políticas, planos e
programas ambientais;
VI - apreciar Estudos de Impacto Ambiental - EIA e seus respectivos Relatórios de
Impacto sobre o Meio Ambiente - RIMA, por solicitação do Secretário do Meio Ambiente
ou por decisão do Plenário, mediante requerimento de um quarto de seus membros;
VII - manifestar-se previamente sobre a instituição de espaços especialmente protegidos
e zoneamentos ecológico-econômicos, bem como sobre a instituição de planos de manejo
das unidades de conservação;
VIII - incentivar a criação e o funcionamento institucional dos Conselhos Municipais de
Meio Ambiente;
IX - decidir, em instância administrativa, os recursos a respeito de matérias que lhe
forem submetidos para apreciação;
X - solicitar informações aos órgãos e às entidades da administração direta, indireta e
fundacional do Estado, da União e dos Municípios, cujas atividades estejam relacionadas
com a proteção da qualidade ambiental, o disciplinamento e o controle do uso dos
recursos ambientais, assim como aos responsáveis pela execução de programas e
projetos e pelo controle de fiscalização de atividades capazes de provocar degradação
ambiental;
XI - apreciar o Relatório Anual da Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo, emitindo
manifestação conclusiva, em conformidade com o disposto no § 2º do artigo 16 da Lei nº
9.509, de 20 de março de 1997;
XII - conduzir audiências públicas para debates de processos de licenciamento ambiental
sujeitos a EIA/RIMA, de criação de unidades de conservação, ou de qualquer outra
questão de interesse ambiental, nas hipóteses previstas no § 5º do artigo 19 da Lei nº
9.509 de 20 de março de 1997;
XIII - criar ou extinguir Comissões Temáticas e Câmaras Regionais, mediante proposta
do Secretário do Meio Ambiente;
XIV- aprovar e alterar seu regimento interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 55.087 de 27/11/2009 art. 2º
Composição
36 (trinta e seis) membros e seus respectivos suplentes, na seguinte conformidade:
I - O Secretário do Meio Ambiente, que o presidirá;
II - 17 (dezessete) representantes de órgãos e entidades governamentais, sendo:
a) 1 (um) representante da Coordenadoria de Planejamento Ambiental-CPLA/SMA, que
terá como suplente um representante da Coordenadoria de Educação Ambiental-CEA, da
Secretaria do Meio Ambiente;

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

BIBLIOTECA
_______________________________________________________________________________________________________ 89

b) 1 (um) representante da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos NaturaisCBRN/SMA, que terá como suplente um representante da Coordenadoria de Recursos
Hídricos CRHi, da Secretaria do Meio Ambiente;
c) 1 (um) representante da Secretaria da Agricultura e Abastecimento;
d) 1 (um) representante da Secretaria de Saneamento e Energia;
e) 1 (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento;
f) 1 (um) representante da Secretaria da Saúde;
g) 1 (um) representante da Secretaria da Habitação;
h) 1 (um) representante da Secretaria da Educação;
i) 1 (um) representante da Secretaria da Cultura;
j) 1 (um) representante da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania;
k) 1 (um) representante da Secretaria dos Transportes Metropolitanos;
l) 1 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento;
m) 1 (um) representante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria de
Segurança Pública;
n) 1 (um) representante da Secretaria dos Transportes;
o) 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Estado;
p) 1 (um) representante da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo;
q) 1 (um) representante do Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR;
III - 18 (dezoito) representantes de entidades não governamentais, sendo:
a) 1 (um) representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP;
b) 1 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Estado de São Paulo - CREA;
c) 1 (um) representante da Associação Paulista de Municípios - APM;
d) 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo OAB/SP;
e) 1 (um) representante eleito pelos Sindicatos dos Trabalhadores do Estado de São
Paulo;
f) 1 (um) representante da Universidade de São Paulo - USP;
g) 1 (um) representante da Universidade de Campinas - UNICAMP;
h) 1 (um) representante da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” UNESP;
i) 1 (um) representante do Instituto de Arquitetos do Brasil-IAB;
j) 1 (um) representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental ABES;
k) 1 (um) representante da Procuradoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo - PGJ;
l) 1 (um) representante da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo - FAESP;
m) 6 (seis) representantes eleitos pelas entidades ambientalistas.
Legislação – Composição: • DEC nº 55.087 de 27/11/2009 art. 12
Legislação:
• DEC nº 54.653 de 06/08/2009
• DEC nº 55.087 de 27/11/2009

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conselho Fiscal
Atribuição
Manifestar-se acerca da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes,
preliminarmente à sua submissão ao Conselho de Administração, e acompanhar os
trabalhos realizados.
Legislação – Atribuição: • AGE nº s/n° de 26/04/2010 art. 21 do Estatuto
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Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembleia geral ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE nº s/n° de 26/04/2010 art. 22 do Estatuto
Legislação:
• AGE nº s/n° de 26/04/2010
Altera o Estatuto Social da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Conselho Fiscal
Atribuição
Ao Conselho Fiscal incumbe:
I - apreciar as contas, balancetes e balanços da Fundação;
II - opinar sobre assuntos de contabilidade e gestão financeira, por solicitação do
Conselho de Curadores;
III - elaborar o seu Regimento Interno, que será submetido à aprovação do Ministério
Público.
Parágrafo único - O Conselho Fiscal fica autorizado a requisitar e examinar, a qualquer
tempo, documentos, livros ou papéis relacionados com a administração financeira,
orçamentária e patrimonial da Fundação.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 25.952 de 29/09/1986 art. 2º do Estatuto
Composição
composto por três membros designados pelo Governador do Estado.
Legislação – Composição: • DEC nº 25.952 de 29/09/1986 art. 2º do Estatuto
Legislação:
• DEC nº 25.952 de 29/09/1986

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
Conselho Fiscal
Atribuição
Ao Conselho Fiscal compete:
I - opinar sobre os relatórios financeiro e contábil da Fundação Zoológico;
II - opinar sobre as operações patrimoniais realizadas pela Fundação Zoológico;
III - emitir parecer para o Conselho Superior da Fundação Zoológico sobre o relatório
anual e prestação de contas preparados pela Diretoria;
IV - representar, ao Conselho Superior, sobre qualquer irregularidade verificada nas
contas da Fundação Zoológico.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 45.402 de 14/11/2000 art.21 do Estatuto
Composição
Compõem-se de 3 (três) membros indicados pelo Presidente do Conselho Superior.
Legislação – Composição: • DEC nº 45.402 de 14/11/2000 art. 18 do Estatuto
Legislação:
• DEC nº 45.402 de 14/11/2000
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
1. Conselhos
1.1. Conselho do Patrimônio Imobiliário
Atribuição
I - recomendar ao Governador do Estado, no que diz respeito aos imóveis pertencentes
ou de interesse da administração direta e das entidades abrangidas pelo artigo 2º deste
decreto, as decisões que lhe são privativas referentes a compras, alienações onerosas ou
gratuitas, permutas, cessões de qualquer natureza, destinações e transferências de
administração, sem prejuízo da permissão legislativa, no que couber;
II - formular e orientar a execução da política patrimonial imobiliária do Estado de São
Paulo, como a referente às aquisições, manutenções, transferências entre órgãos e
entidades do governo, cessões, permissões, autorizações, concessões de uso e
alienações em geral, onerosas ou gratuitas, excluídas as doações e cessões de qualquer
natureza recebidas sem encargos, bem como as desapropriações, que têm
regulamentação própria;
III - estabelecer princípios, diretrizes e normas para a gestão do patrimônio imobiliário,
buscando a racionalização da utilização dos espaços e a adequada preservação das
construções e dos terrenos, inclusive quanto a invasões e ocupações irregulares;
IV - definir regras para utilização de imóveis de terceiros, principalmente quando se
tratar de ato oneroso, como as locações, que devem merecer atenção especial e rigoroso
controle de sua necessidade e custos;
V - orientar e acompanhar a execução da política de patrimônio imobiliário,
determinando as correções que se fizerem necessárias e, quando for o caso, a apuração
de eventuais irregularidades;
VI - indicar, com base nos laudos das avaliações, o preço mínimo e as condições de
venda dos imóveis;
VII - promover a integração da política patrimonial imobiliária do Estado com as demais
políticas globais e setoriais do governo;
VIII - buscar o intercâmbio dos órgãos integrantes do Sistema e dos responsáveis por
suas atividades operacionais com as semelhantes áreas das Universidades Estaduais, dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado,
afim de se obterem reciprocidade de experiências, mútua colaboração e sinergia em
defesa dos imóveis públicos;
IX - baixar instruções sobre assuntos de sua competência, divulgando as normas e
diretrizes de modo a alcançarem todos os órgãos integrantes do Sistema e os
responsáveis por suas atividades operacionais;
X - elaborar seu Regimento Interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 53.712 de 21/11/2008 art. 10
Composição
I - 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos:
a) Secretaria de Economia e Planejamento;
b) Casa Civil;
c) Secretaria da Fazenda;
d) Procuradoria Geral do Estado;
II - o Presidente da Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS e seu suplente;
III - 2 (dois) membros efetivos e seus suplentes de livre escolha do Governador do
Estado.
Legislação – Composição: • DEC nº 53.712 de 21/11/2008 art. 9°
Legislação:
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• DEC nº 50.953 de 12/07/2006
• DEC nº 53.712 de 21/11/2008

2. Comissões
2.1 Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Parcerias Público-Privadas
Atribuição
Monitoramento da execução de todos os contratos de parcerias público-privadas
celebrados pelo Estado, por empresas por ele controladas ou por outras entidades da
Administração indireta, regidos pela Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004,
e pela Lei estadual nº 11.688, de 19 de maio de 2004.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 52.152 de 11/09/2007 art. 1º
Composição
Seis membros, sendo três indicados pelo Secretário de Economia e Planejamento, dois
indicados pelo Secretário da Fazenda, e um indicado pelo Procurador Geral do Estado,
que representará a Procuradoria Geral do Estado.
Legislação – Composição: • DEC nº 52.152 de 11/09/2007 art. 5°
Legislação:
• DEC nº 52.152 de 11/09/2007

COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS
Conselho Fiscal
Atribuição
Compete ao Conselho Fiscal, além das atribuições previstas em lei, manifestar-se acerca
da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes, preliminarmente à sua
submissão ao Conselho de Administração.
Legislação – Atribuição:: • AGE e AGO S/N de 23/04/2010 art. 21 do Estatuto
Composição
Composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual
número de suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a
reeleição.
Legislação – Composição: • AGE e AGO S/N de 23/04/2010 art. 22 do Estatuto
Legislação
• AGE e AGO S/N de 23/04/2010
Altera o Estatuto Social da Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS

FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEPAM
Conselho Fiscal
Atribuição
Ao Conselho Fiscal compete:
I - apreciar as contas, balancetes e balanços da Fundação;
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II - opinar sobre assuntos de contabilidade e gestão financeira;
III - elaborar o seu Regimento Interno, que será submetido à aprovação do Ministério
Público;
IV - requisitar e examinar, a qualquer tempo, documentos, livros ou papéis relacionados
com a administração financeira, orçamentária e patrimonial da Fundação.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 52.516 de 21/12/2007 art. 15 do Estatuto
Composição
O Conselho fiscal, compõe-se de 3 ( três) membros efetivos e 3 (três) membros
suplentes, de formação universitária, a saber:
I - 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda;
II - 2 (dois) representantes da Secretaria de Economia e Planejamento.
Legislação – Composição: • DEC nº 52.516 de 21/12/2007 art. 12 do Estatuto
Legislação:
• DEC nº 52.516 de 21/12/2007

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE
Conselho Fiscal
Atribuição
Ao Conselho Fiscal incumbe:
I - apreciar as contas, balancetes e balanços, da Fundação;
II - opinar sobre assuntos de contabilidade e gestão financeira, por solicitação do
Conselho de Curadores;
III - elaborar o seus Regimento Interno.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 13.161 de 19/01/1979 art. 2º do Estatuto
Composição
Composto por três membros designados pelo Governador do Estado, que indicará seu
Presidente.
Legislação – Composição: • DEC nº 13.161 de 19/01/1979 art. 19 do Estatuto
Legislação:
• DEC nº 13.161 de 19/01/1979
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SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
1. Conselhos
1.1. Conselho Estadual de Saneamento - CONESAN
Atribuição
Compete ao CONESAN exercer as atribuições fixadas no artigo 39 da Lei Complementar
nº 1.025, de 7 de dezembro de 2007.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 54.644 de 05/08/2009 art. 2º
Composição
O CONESAN será integrado pelos seguintes membros, todos com direito a voto:
I - Secretários de Estado e dirigentes dos seguintes órgãos e entidades da administração
direta e indireta, ou seus delegados, designados pelo Governador:
a) Secretaria de Saneamento e Energia, cujo Titular presidirá o colegiado;
b) Secretaria da Saúde;
c) Secretaria da Habitação;
d) Secretaria de Economia e Planejamento;
e) Secretaria do Meio Ambiente;
f) Secretaria de Desenvolvimento;
g) Procuradoria Geral do Estado;
h) Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP;
i) Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - EMPLASA;
j) Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP;
k) Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM;
II - 11 (onze) Prefeitos Municipais ou seus delegados, eleitos em conformidade com o
agrupamento territorial estabelecido para a composição do segmento municipal do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH;
III - 11 (onze) representantes de entidades da sociedade civil e respectivos suplentes,
constituídas há mais de 2 (dois) anos, com atuação em âmbito estadual e cujo objeto
social seja compatível com o grupo a ser representado, sendo:
a) 1 (um) representante de entidades de defesa do consumidor, representando os
consumidores residenciais de serviços públicos de saneamento básico;
b) 2 (dois) representantes de organizações não governamentais, sem fins lucrativos,
dedicadas direta ou indiretamente à promoção do desenvolvimento urbano, do
saneamento básico e da saúde pública ou à proteção, recuperação e preservação do meio
ambiente;
c) 1 (um) representante de sindicatos de trabalhadores do setor de saneamento básico;
d) 1 (um) representante de entidades federativas comerciais ou industriais,
representando grandes consumidores de serviços públicos de saneamento básico;
e) 2 (dois) representantes de entidades associativas de operadores de serviços públicos
de saneamento básico;
f) 2 (dois) representantes de entidades associativas de profissionais do setor de
saneamento básico;
g) 1 (um) representante de entidades associativas de empresas de consultoria de meio
ambiente e de construção de obras de saneamento básico;
h) 1 (um) representante de entidades associativas de empresas de fabricação e
comercialização de produtos industriais utilizados em saneamento básico.
Legislação – Composição: • DEC nº 54.644 de 05/08/2009 art. 3º
Legislação:
• DEC nº 47.906 de 24/06/2003
• DEC nº 54.644 de 05/08/2009
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1.2. Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH
Atribuição
I - discutir e aprovar propostas de projetos de lei referentes ao Plano Estadual de
Recursos Hídricos, assim como as que devam ser incluídas nos projetos de lei sobre o
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamento anual do Estado;
II - aprovar o relatório sobre a "Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo";
III - exercer funções normativas e deliberativas relativas à formulação, implantação e
acompanhamento da Política Estadual de Recursos Hídricos;
IV - vetado;
V - estabelecer critérios e normas relativas ao rateio, entre os beneficiados, dos custos
das obras de uso múltiplo dos recursos hídricos ou de interesse comum ou coletivo;
VI - estabelecer diretrizes para a formulação de programas anuais e plurianuais de
aplicação de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO;
VII - efetuar o enquadramento de corpos d'água em classes de uso preponderante, com
base nas propostas dos Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs, compatibilizando-as em
relação às repercussões interbacias e arbitrando os eventuais conflitos decorrentes;
VIII - decidir, originariamente, os conflitos entre os Comitês de Bacias Hidrográficas, com
recurso ao Chefe do Poder Executivo, em último grau, conforme dispuser o regulamento.
Legislação – Atribuição: • LEI nº 7.663 de 30/12/1991 art. 2º
Composição
I - Titulares, ou seus representantes, das seguintes Secretarias de Estado:
a) do Meio Ambiente, que o presidirá;
b) de Saneamento e Energia, que será seu Vice- Presidente;
c) da Educação;
d) de Economia e Planejamento;
e) de Agricultura e Abastecimento;
f) da Saúde;
g) dos Transportes;
h) de Desenvolvimento;
i) da Habitação;
j) da Fazenda;
l) Casa Civil;
II - 11 (onze) representantes dos municípios situados nas Unidades de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, agrupadas conforme a seguinte discriminação:
a) Primeiro Grupo - Alto Tietê;
b) Segundo Grupo - Paraíba do Sul e Serra da Mantiqueira;
c) Terceiro Grupo - Litoral Norte e Baixada Santista;
d) Quarto Grupo - Ribeira de Iguape/Litoral Sul e Alto Paranapanema;
e) Quinto Grupo - Médio Paranapanema e Pontal do Paranapanema;
f) Sexto Grupo - Aguapeí, Peixe e Baixo Tietê;
g) Sétimo Grupo - Tietê/Jacaré e Tietê/Batalha;
h) Oitavo Grupo - Turvo/Grande e São José dos Dourados;
i) Nono Grupo - Sapucaí Mirim/Grande e Baixo Pardo/Grande;
j) Décimo Grupo - Pardo e Mogi-Guaçu;
l) Décimo Primeiro Grupo - Sorocaba/Médio Tietê e Piracicaba, Capivari e Jundiaí;
III - 11 (onze) representantes de entidades da sociedade civil, de âmbito estadual, dos
segmentos adiante especificados:
a) 1 (um) de usuários industriais de recursos hídricos;
b) 1 (um) de usuários agroindustriais de recursos hídricos;
c) 1 (um) de usuários agrícolas de recursos hídricos;
d) 1 (um) de usuários de recursos hídricos do setor de geração de energia;
e) 2 (dois) de usuários de recursos hídricos para abastecimento público;
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f) 3 (três) de associações especializadas em recursos hídricos, de sindicatos ou
organizações de trabalhadores em recursos hídricos, de entidades associativas de
profissionais de nível superior relacionadas com recursos hídricos;
g) 2 (dois) de entidades ambientalistas ou de entidades de defesa de interesses difusos.
Legislação – Composição: • DEC nº 53.806 de 11/12/2008 art. 2º
Legislação:
• LEI nº 7.663 de 30/12/1991
• DEC nº 53.806 de 11/12/2008
• DEC nº 56.635 de 01/01/2011

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
Conselho Fiscal
Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE s/n de 09/08/2010 art. 2º do Estatuto Social
Legislação:
• AGE s/n de 09/08/2010
Altera o Estatuto Social da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
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SECRETARIA DA SAÚDE
1. Conselhos
1.1. Conselho
CONFORPAS

Estadual

da

Formação

Profissional

na

Área

de

Saúde

-

Atribuição
Desenvolver o processo de planejamento para a formação, em nível de pós-graduação
Fixar as metas a serem alcançadas e definir normas e procedimentos para orientar a
execução, controle e avaliação dos respectivos programas.
Propor ao Governador do Estado a fixação do número-limite e do valor das Bolsas de
Estudo dos Médicos Residentes e de outros profissionais de nível superior que atuam na
área de saúde.
Distribuir as bolsas de estudo dos médicos residentes por instituição, dentro do númerolimite fixado pelo Governador do Estado.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 28.495 de 15/06/1988 art. 2º
• DEC nº 46.189 de 18/10/2001 art. 1º

Composição
Secretário da Saúde, que será seu Presidente nato
Secretário da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo
Secretário da Fazenda
Secretário de Economia e Planejamento
Diretor Executivo da Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP
Um Representante do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais do Estado de
São Paulo - CRUESP
Um Representante da Comissão Interinstitucional da Saúde de São Paulo - CIS-SP
Legislação – Composição: • DEC nº 28.495 de 15/06/1988 art. 1º
Legislação:
• DEC nº 28.495 de 15/06/1988
• DEC nº 46.189 de 18/10/2001

1.2. Conselho Técnico-Administrativo
Atribuição
I - promover a articulação entre as unidades centrais subordinadas e vinculadas à
Secretaria;
II - aprovar a proposta orçamentária anual e acompanhar a sua execução;
III - emitir parecer e aprovar os programas de trabalho anuais das unidades centrais
subordinadas e vinculadas;
IV - aprovar propostas sobre modificações estruturais de unidades da Secretaria da
Saúde;
V - aprovar propostas de diretrizes na utilização de recursos do Fundo Estadual de Saúde
- FUNDES;
VI - aprovar propostas de convênios;
VII - propor ao Secretário da Saúde as providências que julgar necessárias para o
aperfeiçoamento da prestação de assistência integral à saúde;
VIII - manifestar-se sobre quaisquer assuntos que lhe sejam submetidos pelo Secretário
da Saúde".
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Legislação – Atribuição: • DEC nº 26.774 de 18/02/1987 art. 1º
Composição
I - Secretário da Saúde, que é seu Presidente;
II - Secretário Adjunto;
III - Chefe de Gabinete;
IV - Coordenador de Saúde da Coordenadoria de Saúde da Região Metropolitana da
Grande São Paulo;
V - Coordenador de Saúde da Coordenadoria de Saúde do Interior;
VI - Coordenador de Saúde da Coordenação dos Institutos de Pesquisa;
VII - Coordenador da Coordenadoria de Planejamento de Saúde;
VIII - Coordenador da Coordenadoria de Recursos Humanos;
IX - Superintendente da Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN;
X - Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo;
XI - Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, da Universidade de São Paulo;
XII - Superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual.
XIII - Coordenador da Coordenadoria Geral de Administração.
Legislação - Composição:
• DEC nº 40.084 de 15/05/1995 art. 1º
• DEC nº 40.629 de 10/01/1996 art. 1º

Legislação:
• DEC nº 26.774 de 18/02/1987
• DEC nº 40.084 de 15/05/1995
• DEC nº 40.629 de 10/01/1996

1.3. Conselho das Atividades de Vigilância
Atribuição
Propor e coordenar a política de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e controle
de endemias no Estado de São Paulo, integrando as ações desenvolvidas pelos órgãos
membros do Conselho.
Implementar a política de descentralização e municipalização das ações de vigilância e
acompanhar sua execução.
Propor e aprovar medidas necessárias à integralização das ações de vigilância e ao seu
aperfeiçoamento.
Propor e aprovar a criação de Comissões e Grupos de Trabalho nas áreas específicas de
atuação do Conselho.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 40.020 de 27/03/1995 art.1º
Composição
Secretário da Saúde - Presidente
Superintendente da Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN
Diretor do Centro de Vigilância Epidemiológica Prof. Alexandre Vranjac
Diretor do Centro de Vigilância Sanitária
Diretor do Instituto Adolfo Lutz
Diretor do Instituto Pasteur
Diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas
Diretor do Centro de Referência e Treinamento - AIDS
Diretor do Grupo de Apoio às Políticas de Prevenção e Proteção à Saúde.
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Legislação - Composição:
• DEC nº 40.020 de 27/03/1995 art. 1º
• DEC nº 55.923 de 17/06/2010 art. 39

Legislação
• DEC nº 26.774 de 18/02/1987
• DEC nº 40.020 de 27/03/1995
• DEC nº 55.923 de 17/06/2010

1.4. Conselho Estadual de Saúde de São Paulo - CES/SP
Atribuição
Propor e deliberar sobre medidas que visem:
- a formulação de diretrizes e o controle da política estadual de saúde, em consonância
com os princípios do SUS e com o Plano Estadual de Saúde, aprovado pelo Conselho
Estadual de Saúde;
- o aperfeiçoamento da organização do SUS/SP e dos serviços por ele prestados;
Definir estratégias e mecanismos de coordenação do SUS/SP, em consonância com os
órgãos colegiados integrantes do Sistema Único de Saúde da União e dos Municípios;
Traçar diretrizes para elaboração de planos de saúde, tendo em vista as diversas
realidades epidemiológicas e a capacidade de organização dos serviços;
Recomendar a adoção de critérios que garantam adequado padrão de qualidade na
prestação dos serviços de saúde, incorporando os avanços científicos e tecnológicos;
Examinar e encaminhar às autoridades competentes, quando for o caso, propostas,
denúncias e queixas, de qualquer pessoa ou entidade, sobre assuntos relativos à ações e
serviços de saúde;
Emitir pareceres em consultas que lhes forem encaminhadas;
Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde;
Propor a convocação da Conferência Estadual de Saúde, nos termos do § 1º, do artigo
1º, da Lei 8.142/90 e constituir a sua Comissão Organizadora;
Dar parecer sobre a proposta orçamentária anual, controlar e acompanhar a execução
orçamentária e a movimentação de transferências de recursos financeiros entre as
esferas municipal, estadual e federal do SUS;
Indicar um representante do colegiado no Conselho de Orientação do Fundo Estadual de
Saúde;
Destacar membros do CES para participarem das discussões junto ao CNS e Conferências
de Saúde, para definição e aprovação de critérios e valores para contratação de serviços
suplementares, quando necessários à cobertura assistencial e de atenção à saúde, no
âmbito do Estado de São Paulo;
Propor critérios para definição de padrões e parâmetros de atenção à saúde, aplicáveis
no âmbito do Estado de São Paulo;
Aprovar o Plano Estadual de Saúde garantindo o acompanhamento pelo CES de sua plena
execução;
Acompanhar a aplicação do percentual fixado pela Emenda Constitucional 29, pelos
municípios e pelo Estado;
Apurar denúncias encaminhadas sobre irregularidades ocorridas no âmbito do SUS,
propondo providências cabíveis;
Elaborar o seu regimento interno.
Legislação – Atribuição: • DELIBERAÇÃO nº 12 de 17/09/2004 art. 5° do Regimento
Composição
Representantes do Governo (Poder Público):
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- dois servidores da Secretaria de Estado da Saúde;
- dois secretários municipais de saúde; e
- dois servidores docentes ou técnico-administrativos de universidades estaduais ligados
à área de saúde.
Representantes dos prestadores privados de serviços de saúde:
- um representante das entidades filantrópicas e sem fins lucrativos; e
- um representante das entidades de fins lucrativos.
Representantes dos profissionais de saúde:
- três representantes dos sindicatos de trabalhadores na área da saúde;
- dois representantes de conselhos de fiscalização do exercício profissional; e
- dois representantes de associações de profissionais de saúde.
Representantes dos usuários:
- três representantes de centrais-sindicais;
- um representante do setor empresarial patronal;
- dois representantes de associações de portadores de patologias;
- um representante de associações de portadores de deficiências;
- quatro representantes de movimentos populares de saúde;
- um representante de associações de defesa de interesse da mulher;
- um representante de associações ou movimentos populares de defesa do consumidor;
- um representante de associações de moradores; e
- um representante do programa de movimento religioso.
Legislação – Composição: • DELIBERAÇÃO nº 12 de 17/09/2004 art. 5° do Regimento
Legislação:
• LEI nº 8.356 de 20/07/1993
• DELIBERAÇÃO nº 12 de 17/09/2004

1.5. CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA A AIDS - CONEPAIDS
Atribuição
Assessorar o Governador do Estado na elaboração das diretrizes e políticas de governo,
relativas a epidemia de AIDS no Estado.
Promover a articulação das atividades das diversas Secretarias de Estado, outras
instâncias governamentais e demais poderes públicos, na implementação das diretrizes e
políticas definidas no âmbito do governo, para a área.
Elaborar, quando solicitado, deliberações e proposições sobre questões relevantes,
acerca da AIDS, no que concerne a diretrizes e políticas de governo, para o
enfrentamento da epidemia no Estado.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 40.294 de 01/09/1995 art. 1º
Composição
Secretário da Saúde
Um representante da Secretaria da Saúde
Um representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
Um representante da Secretaria da Segurança Pública
Um representante da Secretaria da Administração Penitenciária
Um representante da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Um representante da Secretaria da Educação
Um representante da Casa Civil
Três representantes indicados por Organizações Não Governamentais que atuam na área
Legislação – Composição: • DEC nº 40.294 de 01/09/1995 art. 2º
Legislação: • DEC nº 40.294 de 01/09/1995
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1.6. Conselho de Pós Graduação
Atribuição
Promover, fomentar e estimular a formação pós-graduada na SES-SP, com vistas à
formação de técnicos com alto nível de especialização, necessários ao incremento da
produção científica, tecnológica e inovação em saúde no âmbito do Sistema Único de
Saúde.
Avaliar a situação dos programas no que diz respeito às normas da CAPES, identificar
potencialidades e recomendar modificações.
Orientar o credenciamento de docentes e sugerir linhas de pesquisa e áreas de
concentração.
Promover o intercâmbio entre os programas de pós-graduação da Secretaria de Estado
da Saúde e destes com as instituições de ensino superior, públicas e privadas.
Elaborar regimento interno e propor medidas para a efetivação dos seus objetivos.
Legislação – Atribuição:: • RES nº 110 de 17/11/2003 art. 3º
Composição
Representantes dos programas de pós-graduação existentes nas unidades pertencentes à
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Legislação – Composição: • RES nº 110 de 17/11/2003 art. 2º
Legislação:
• RES nº 110 de 17/11/2003

2. Comissões
2.1 Comissão Interinstitucional de Saúde - CIS
Legislação: • DEC nº 26.774 de 18/02/1987

3. Comitês
3.1 Comitê Técnico de Segurança Alimentar e Saúde
Atribuição
Constituem objetivos do Comitê:
- definir políticas estaduais de segurança alimentar em consonância com as normas
nacionais e internacionais;
- garantir formas de atuação conjunta entre os organismos que o compõem para a
promoção da qualidade e segurança dos alimentos;
- incentivar o desenvolvimento tecnológico e científico para a melhoria dos processos de
produção, de controle de qualidade e de riscos na produção;
- reforçar e integrar ações preventivas dos órgãos responsáveis por atividades em
segurança alimentar; ações de vigilâncias epidemiológica, sanitária e nutricional; ações
no âmbito da produção agrícola, pecuária e industrial, visando um sistema alimentar
adequado e seguro, entre outras ações para garantir acesso aos alimentos, qualidade,
segurança e saúde à população;
- implementar e integrar os programas de educação nos vários setores da produção,
circulação e distribuição dos alimentos e na comunidade;
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- garantir a elaboração de legislação apropriada e disseminação de informações ao
consumidor;
- estimular a participação de gestão municipal nas questões de segurança alimentar,
reforçando e integrando programas e ações nos âmbitos regional e local; e
- incentivar e promover cooperações técnicas com órgãos nacionais e internacionais para
viabilizar referências e assessorias técnicas, capacitação e atualização de recursos
humanos, desenvolvimento de pesquisas e de novos programas na área.
Caberá ao Comitê:
- coordenar e articular-se com as instituições envolvidas para uma atuação que resulte
em recomendações de estratégias e ações conjuntas;
- exercer função de órgãos consultivo e de referência técnica;
- discutir os problemas comuns das instituições envolvidas, abrindo a participação à
entidades de defesa do consumidor, a outros setores da sociedade, e setores produtivos,
quando necessário; e
- elaborar programa anual de trabalho, com planos e metas a serem atingidas para o
alcance de segurança alimentar.
Legislação – Atribuição: • RES Conjunta nº 2 de 23/12/1998 arts. 2º e 3°
Composição
Da Secretaria de Estado da Saúde:
- 1 (um) representante da Coordenação dos Institutos de Pesquisa, que será o
coordenador;
- 1 (um) representante do Instituto Adolfo Lutz;
- 1 (um) representante do Instituto de Saúde;
- 1 (um) representante do Centro de Vigilância Epidemiológica; e
- 1 (um) representante do Centro de Vigilância Sanitária .
Da Secretaria de Agricultura e Abastecimento:
- 1(um) representante da Coordenadoria de Defesa Agropecuária;
- 1 (um) representante do Grupo de Defesa Sanitária Animal;
- 1 (um) representante do Grupo de Defesa Sanitária Vejetal;
- 1 (um) representante do Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal;
- 1 (um) representante do Centro de Análise e Diagnóstico;
- 1 (um) representante do Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL; e
- 1 (um) representante do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de
São Paulo - COSEMS/SP.
Legislação – Composição: • RES Conjunta nº 2 de 23/12/1998 art.4º
Legislação:
• RES Conjunta nº 2 de 23/12/1998

3.2 Comitê Técnico de Infecção Hospitalar - CTIH
Atribuição
O Comitê Técnico de Infecção Hospitalar - CTIH, possui as seguintes atribuições:
I - recomendação de políticas estaduais de prevenção e controle das infecções
hospitalares em consonância com as normas nacionais;
II - seleção e produção de informações técnicas sobre controle de infecção hospitalar;
III - divulgação de informações em infecção hospitalar;
IV- apoio aos programas de desenvolvimento de recursos humanos na área de controle
de infecção hospitalar;
V - elaboração de programa anual de trabalho, com planos e metas.
Legislação – Atribuição: • RES nº 152 de 14/11/2000 art. 2º
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Composição
Um representante do Centro de Vigilância Epidemiológica "Professor Alexandre Vranjac"
Um representante do Instituto Adolfo Lutz
Um representante do Centro de Vigilância Sanitária
Um representante da Coordenadoria de Saúde da Região Metropolitana da Grande São
Paulo
Um representante da Coordenadoria de Saúde do Interior
Um representante do Instituto de Infectologia Emílio Ribas
Um representante da Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar –
APECIH
Um representante do Núcleo Técnico do Controle de Qualidade Hospitalar - Associação
Paulista de Medicina – APM
Um representante da Faculdade de Saúde Pública - Universidade de São Paulo -USP
Um representante da Escola de Enfermagem - Universidade de São Paulo - USP
Um representante do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo – USP
Um representante do Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina da Universidade
Federal de São Paulo - UNIFESP
Um representante do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP
Um representante do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo - USP
Um representante do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu da
Universidade Estadual Paulista - UNESP
Um representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Um representante do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
Legislação – Composição: • RES nº 152 de 14/11/2000 art. 3º
Legislação:
• RES nº 152 de 14/11/2000

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO
Conselho Fiscal
Atribuição
I - apreciar as contas, balancetes e balanços da Fundação;
II - opinar sobre assuntos de contabilidade e gestão financeira;
III - elaborar o seu Regimento Interno, que será submetido à aprovação do Ministério
Público;
IV - requisitar e examinar, a qualquer tempo, documentos, livros ou papéis relacionados
com a administração financeira, orçamentária e patrimonial da Fundação.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 53.247 de 17/07/2008 art. 2º
Composição
3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, de formação universitária, a saber:
I - 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento;
III - 1 (um) representante da Secretaria da Saúde.
Legislação – Composição: • DEC nº 53.247 de 17/07/2008 art. 2º
Legislação:
• DEC nº 53.247 de 17/07/2008
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FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
Conselho Fiscal
Atribuição
Compete ao Conselho Fiscal:
I - elaborar seu Regimento Interno;
II - eleger, dentre seus membros, o Presidente do Conselho;
III - apreciar as contas da Diretoria e os demonstrativos contábeis;
IV - manifestar-se sobre assuntos de contabilidade e gestão financeira;
V - requisitar e examinar, a qualquer tempo, documentos, livros ou papéis relacionados
com a administração financeira, orçamentária e patrimonial da Pró-Sangue;
VI - representar ao Presidente do Conselho Curador ou ao Diretor-Presidente sobre erros
ou irregularidades encontrados.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 44.784 de 23/03/2000 art. 2º
Composição
3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes, todos de formação universitária,
designados pelo Governador do Estado.
Legislação – Composição: • DEC nº 44.784 de 23/03/2000 art. 2º
Legislação:
• DEC nº 44.784 de 23/03/2000
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
1. Conselhos
1.1. Conselho Superior de Polícia
Atribuição
O Conselho é órgão consultivo para os assuntos considerados de relevância para a Pasta.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 6.918 de 28/10/1975 art. 33
Composição
Delegado Geral de Polícia
Comandante Geral da Polícia Militar
Coordenador da Coordenadoria de Informações e Operações
Legislação – Composição: • DEC nº 6.918 de 28/10/1975 art. 32
Legislação:
• DEC nº 6.918 de 28/10/1975
• DEC nº 26.926 de 20/03/1987

1.2. Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN
Atribuição
Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas
atribuições.
Elaborar normas no âmbito da respectiva competência.
Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos
normativos de trânsito.
Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito.
Julgar os recursos interpostos contra decisões:
- das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI;
- dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente
constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica.
Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos
portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores.
Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia,
fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e
licenciamento de veículos, articulando os órgãos do Sistema no Estado, reportando-se ao
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência no âmbito dos Municípios.
Informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos §§ 1º e 2º do
artigo 333 do Código de Trânsito Brasileiro.
Designar, em casos de recursos indeferidos e na hipótese de reavaliação dos exames,
junta especial de saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos
automotores.
Acompanhar o funcionamento dos órgãos ou entidades de trânsito e rodoviários
municipais.
Propor medidas para o aperfeiçoamento da legislação de trânsito.
Elaborar seu regimento interno.
Legislação – Atribuição:
• DEC nº 48.035 de 19/08/2003 art. 2º
• DEC nº 50.683 de 31/03/2006 art. 1º
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Composição
I - 3 (três) Conselheiros representando a esfera do poder executivo estadual, sendo:
a) 1 (um) representante da Secretaria Estadual de Transportes;
b) 2 (dois) representantes da Secretaria Estadual dos Negócios da Segurança Pública,
sendo um representante da Polícia Militar e um representante da Polícia Civil;
II - 3 (três) Conselheiros representando os órgãos ou entidades executivos e rodoviários
municipais integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, sendo:
a) 1 (um) representante de órgão ou entidade executiva e rodoviária da Capital;
b) 1 (um) representante de órgão ou entidade executiva e rodoviária de município com
população entre 100 mil e 500 mil habitantes;
c) 1 (um) representante de órgão ou entidade executiva e rodoviária de município com
população entre 30 mil e 100 mil habitantes;
III - 3 (três) Conselheiros representantes das entidades representativas da sociedade
ligadas à área de trânsito, sendo:
a) 1 (um) representante indicado pelo sindicato patronal;
b) 1 (um) representante indicado pelo sindicato dos trabalhadores;
c) 1 (um) representante indicado pelas entidades não governamentais ligadas à área de
trânsito;
IV - 1 (um) Conselheiro com notório saber na área de trânsito, com nível superior;
V - 3 (três) Conselheiros, um de cada área específica, medicina, psicologia e meio
ambiente, com conhecimento na área de trânsito.
Legislação – Composição: • DEC nº 52.628 de 15/01/2008 art. 1º
Legislação:
•
•
•
•

DEC
DEC
DEC
DEC

nº
nº
nº
nº

26.926
48.035
50.683
52.628

de
de
de
de

20/03/1987
19/08/2003
31/03/2006
15/01/2008

CENTRO INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIISP
Atribuição
I. desenvolver as atividades de assessoria de inteligência em segurança pública no
âmbito estadual, reunindo e integrando conhecimentos que possibilitem ao Titular da
Pasta decidir sobre ações emergenciais e políticas de segurança pública;
II. acompanhar a execução dos planos de segurança pública a fim de subsidiar o Titular
da Pasta com os resultados alcançados;
III. promover a integração de dados e informações oriundas dos Sistemas de Inteligência
das Polícias;
IV. realizar intercâmbio de informações com órgãos e estruturas de Inteligência de
Segurança Pública do país e do exterior;
V. realizar o intercâmbio de informações da Pasta com outras Secretarias de Estado, bem
como com o Ministério Público e Poder Judiciário;
VI. colaborar com as Polícias no aperfeiçoamento da Inteligência Policial;
VII. receber dados das Salas de Situação do Comando Geral da Polícia Militar, do Centro
de Comunicações da Polícia Civil (CEPOL) e do Centro de Comunicações do Gabinete da
Pasta (CGab).
Legislação – Atribuição: • RES nº 322 de 13/08/2007 art. 1º
Composição
I- Coordenador Geral
Secretário Adjunto da Segurança Pública;
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II – Coordenadores das Instituições Policiais:
01 Cel PM;
01 Delegado Classe Especial;
01 Perito Criminal ou Médico-Legista de Classe Especial.
III– Analistas nível I:
01 Maj PM;
01 Delegado 2ª Classe;
01 Perito Criminal ou Médico-Legista de 2ª Classe.
VI – Analista Nível II:
01 Ten PM;
01 Delegado 4ª Classe.
V – Auxiliares:
02 Sgt PM;
02 Investigadores;
04 Cb/Sd PM;
04 Agentes de Telecomunicações.
Legislação – Composição: • RES nº 322 de 13/08/2007 art. 2º
Legislação:
• RES nº 322 de 13/08/2007
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SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
1. Comissões
1.1. Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços
Públicos dos Sistemas de Transportes de Passageiros
Atribuição
I - acompanhar a execução dos contratos de concessões dos serviços públicos e das
permissões outorgadas à iniciativa privada, tomando as providências pertinentes para o
seu regular cumprimento, com apoio dos órgãos técnicos da Secretaria dos Transportes
Metropolitanos e das entidades a ela vinculadas;
II - propor ao Secretário dos Transportes Metropolitanos a formalização de medidas
inerentes às atividades relacionadas aos contratos de concessões e aos atos de
permissão;
III - definir critérios de monitoramento e fiscalização;
IV - analisar, sem prejuízo das atribuições dos órgãos técnicos da Secretaria dos
Transportes Metropolitanos, a gestão econômico-financeira dos contratos celebrados com
concessionários ou permissionários,
envolvendo alterações de tarifas, controle de garantias e seguros, processos de
reequilíbrio e revisão contratual, entre outros, propondo ao Secretário dos Transportes
Metropolitanos a adoção das medidas cabíveis
em cada caso;
V - propor, à autoridade competente, a aplicação de sanções por infrações cometidas por
concessionários e permissionários, previstas em lei, regulamento e contrato;
VI - promover a revisão periódica dos padrões técnicos de desempenho na prestação dos
serviços, principalmente os decorrentes da introdução de novas tecnologias e processos;
VII - monitorar as concessões ou permissões quanto aos investimentos programados,
quanto ao desempenho dos serviços prestados, quanto à situação financeira do
concessionário e do empreendimento, mediante
análise e auditoria das contas e registros contábeis, propondo ao Secretário dos
Transportes Metropolitanos, quando necessário, a adoção das providências cabíveis;
VIII - prevenir e reprimir infrações aos direitos dos usuários, nos termos da legislação
aplicável;
IX - assessorar o Secretário na elaboração de propostas, estudos e demais atividades
desenvolvidas sob a égide da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, visando à
instituição de agência reguladora e fiscalizadora
de concessões e permissões de serviços de transportes públicos de passageiros nas
Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo.
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 51.308 de 28/11/2006 art. 2º
Composição
Cinco membros, designados pelo Secretário
Legislação – Composição: • DEC nº 51.308 de 28/11/2006 art. 4º

COORDENADORIA DE TRANSPORTE COLETIVO - COLEGIADO
1.2. Comissão de Transporte Coletivo Regular para a Região Metropolitana de
Campinas
Atribuição
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As Comissões de Transporte Coletivo Regular e as de Fretamento Metropolitano têm, em
suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições:
I - manifestar-se, quando solicitado, sobre matéria relativa aos respectivos campos de
atuação;
II - propor a elaboração de normas complementares;
III - sugerir alterações que visem ao aperfeiçoamento dos serviços;
IV - propor a adoção de medidas tendentes ao aperfeiçoamento das normas,
regulamentos e serviços;
V - elaborar e aprovar os respectivos regimentos internos;
VI - pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua apreciação;
VII - julgar, originariamente, os recursos relativos à imposição de penalidades de que
trata o artigo 45, incisos I, II e III, do Decreto nº 24.675, de 30 de janeiro de 1986, e os
artigos 21 a 28 do Regulamento dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros, de
Interesse Metropolitano, sob regime de fretamento, aprovado pelo Decreto nº 19.835, de
29 de outubro de 1982.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 61
Composição
Cada Comissão de Transporte Coletivo Regular será constituída dos seguintes membros:
I - 3 (três) representantes da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, um dos quais
será seu Presidente;
II - 1 (um) representante da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ;
III - 1 (um) representante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM;
IV - 1 (um) representante da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo S.A. - EMTU/SP;
V - 1 (um) representante das empresas operadoras, indicado em lista tríplice pelo
respectivo órgão de classe;
VI - 1 (um) representante dos usuários;
VII - 1 (um) representante de município integrante da Região Metropolitana, indicado
pelo órgão regional competente.
Legislação – Composição: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 63
Legislação:
• DEC nº 49.752 de 4/7/2005

1.3. Comissão de Transporte Coletivo Regular para a Região Metropolitana da
Grande São Paulo
Atribuição
As Comissões de Transporte Coletivo Regular e as de Fretamento Metropolitano têm, em
suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições:
I - manifestar-se, quando solicitado, sobre matéria relativa aos respectivos campos de
atuação;
II - propor a elaboração de normas complementares;
III - sugerir alterações que visem ao aperfeiçoamento dos serviços;
IV - propor a adoção de medidas tendentes ao aperfeiçoamento das normas,
regulamentos e serviços;
V - elaborar e aprovar os respectivos regimentos internos;
VI - pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua apreciação;
VII - julgar, originariamente, os recursos relativos à imposição de penalidades de que
trata o artigo 45, incisos I, II e III, do Decreto nº 24.675, de 30 de janeiro de 1986, e os
artigos 21 a 28 do Regulamento dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros, de
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Interesse Metropolitano, sob regime de fretamento, aprovado pelo Decreto nº 19.835, de
29 de outubro de 1982.
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 61
Composição
I - 3 (três) representantes da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, um dos quais
será seu Presidente;
II - 1 (um) representante da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ;
III - 1 (um) representante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM;
IV - 1 (um) representante da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo S.A. - EMTU/SP;
V - 1 (um) representante das empresas operadoras, indicado em lista tríplice pelo
respectivo órgão de classe;
VI - 1 (um) representante dos usuários;
VII - 1 (um) representante de município integrante da Região Metropolitana, indicado
pelo órgão regional competente.
Legislação – Composição: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 63
Legislação
• DEC nº 49.752 de 4/7/2005

1.4. Comissão de Transporte Coletivo Regular para a Região Metropolitana da
Baixada Santista
Atribuição
As Comissões de Transporte Coletivo Regular e as de Fretamento Metropolitano têm, em
suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições:
I - manifestar-se, quando solicitado, sobre matéria relativa aos respectivos campos de
atuação;
II - propor a elaboração de normas complementares;
III - sugerir alterações que visem ao aperfeiçoamento dos serviços;
IV - propor a adoção de medidas tendentes ao aperfeiçoamento das normas,
regulamentos e serviços;
V - elaborar e aprovar os respectivos regimentos internos;
VI - pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua apreciação;
VII - julgar, originariamente, os recursos relativos à imposição de penalidades de que
trata o artigo 45, incisos I, II e III, do Decreto nº 24.675, de 30 de janeiro de 1986, e os
artigos 21 a 28 do Regulamento dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros, de
Interesse Metropolitano, sob regime de fretamento, aprovado pelo Decreto nº 19.835, de
29 de outubro de 1982.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 61
Composição
I - 3 (três) representantes da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, um dos quais
será seu Presidente;
II - 1 (um) representante da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ;
III - 1 (um) representante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM;
IV - 1 (um) representante da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo S.A. - EMTU/SP;
V - 1 (um) representante das empresas operadoras, indicado em lista tríplice pelo
respectivo órgão de classe;
VI - 1 (um) representante dos usuários;
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VII - 1 (um) representante de município integrante da Região Metropolitana, indicado
pelo órgão regional competente.
Legislação – Composição: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 63

1.5. Comissão de Fretamento Metropolitano para a região Metropolitana da
Grande São Paulo
Atribuição
As Comissões de Transporte Coletivo Regular e as de Fretamento Metropolitano têm, em
suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições:
I - manifestar-se, quando solicitado, sobre matéria relativa aos respectivos campos de
atuação;
II - propor a elaboração de normas complementares;
III - sugerir alterações que visem ao aperfeiçoamento dos serviços;
IV - propor a adoção de medidas tendentes ao aperfeiçoamento das normas,
regulamentos e serviços;
V - elaborar e aprovar os respectivos regimentos internos;
VI - pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua apreciação;
VII - julgar, originariamente, os recursos relativos à imposição de penalidades de que
trata o artigo 45, incisos I, II e III, do Decreto nº 24.675, de 30 de janeiro de 1986, e os
artigos 21 a 28 do Regulamento dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros, de
Interesse Metropolitano, sob regime de fretamento, aprovado pelo Decreto nº 19.835, de
29 de outubro de 1982.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 61
Composição
I - 2 (dois) representantes da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, um dos quais
será seu Presidente;
II - 1 (um) representante da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo S.A. - EMTU/SP;
III - 1 (um) representante das empresas de fretamento, indicado em lista tríplice pelo
respectivo órgão de classe;
IV - 1 (um) representante das empresas operadoras de turismo, indicado em lista tríplice
pelo respectivo órgão de classe.
Legislação – Composição: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 64
Legislação
• DEC nº 49.752 de 4/7/2005

1.6. Comissão de Cadastramento para a Região Metropolitana da Grande São
Paulo
Atribuição
As Comissões de Cadastramento têm, em suas respectivas áreas de atuação, as
seguintes atribuições:
I - cadastrar as empresas interessadas em participar da execução dos serviços de
transporte coletivo regular de passageiros de cada Região Metropolitana;
II - elaborar e aprovar o respectivo regimento interno.
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 62
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Composição
Cada Comissão de Cadastramento será constituída de 3 (três) membros, servidores da
Secretaria dos Transportes Metropolitanos, um dos quais será seu Presidente
Legislação – Composição: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 65
Legislação:
• DEC nº 49.752 de 4/7/2005

1.7. Comissão de Fretamento Metropolitano para a Região Metropolitana da
Baixada Santista
Atribuição
As Comissões de Transporte Coletivo Regular e as de Fretamento Metropolitano têm, em
suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições:
I - manifestar-se, quando solicitado, sobre matéria relativa aos respectivos campos de
atuação;
II - propor a elaboração de normas complementares;
III - sugerir alterações que visem ao aperfeiçoamento dos serviços;
IV - propor a adoção de medidas tendentes ao aperfeiçoamento das normas,
regulamentos e serviços;
V - elaborar e aprovar os respectivos regimentos internos;
VI - pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua apreciação;
VII - julgar, originariamente, os recursos relativos à imposição de penalidades de que
trata o artigo 45, incisos I, II e III, do Decreto nº 24.675, de 30 de janeiro de 1986, e os
artigos 21 a 28 do Regulamento dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros, de
Interesse Metropolitano, sob regime de fretamento.
Legislação – Atribuição: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 61
Composição
I - 2 (dois) representantes da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, um dos quais
será seu Presidente;
II - 1 (um) representante da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo S.A. - EMTU/SP;
III - 1 (um) representante das empresas de fretamento, indicado em lista tríplice pelo
respectivo órgão de classe;
IV - 1 (um) representante das empresas operadoras de turismo, indicado em lista tríplice
pelo respectivo órgão de classe.
Legislação – Composição: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 64
Legislação:
• DEC nº 49.752 de 4/7/2005

1.8. Comissão de Fretamento Metropolitano para a Região Metropolitana de
Campinas
Atribuição
As Comissões de Transporte Coletivo Regular e as de Fretamento Metropolitano têm, em
suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições:
I - manifestar-se, quando solicitado, sobre matéria relativa aos respectivos campos de
atuação;
II - propor a elaboração de normas complementares;
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III - sugerir alterações que visem ao aperfeiçoamento dos serviços;
IV - propor a adoção de medidas tendentes ao aperfeiçoamento das normas,
regulamentos e serviços;
V - elaborar e aprovar os respectivos regimentos internos;
VI - pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua apreciação;
VII - julgar, originariamente, os recursos relativos à imposição de penalidades de que
trata o artigo 45, incisos I, II e III, do Decreto nº 24.675, de 30 de janeiro de 1986, e os
artigos 21 a 28 do Regulamento dos Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros, de
Interesse Metropolitano, sob regime de fretamento, aprovado pelo Decreto nº 19.835, de
29 de outubro de 1982.
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 61
Composição
- 2 (dois) representantes da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, um dos quais
será seu Presidente;
II - 1 (um) representante da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo S.A. - EMTU/SP;
III - 1 (um) representante das empresas de fretamento, indicado em lista tríplice pelo
respectivo órgão de classe;
IV - 1 (um) representante das empresas operadoras de turismo, indicado em lista tríplice
pelo respectivo órgão de classe.
Legislação – Composição: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 64
Legislação
• DEC nº 49.752 de 4/7/2005

1.9. Comissão de Cadastramento para a Região Metropolitana da Baixada
Santista
Atribuição
As Comissões de Cadastramento têm, em suas respectivas áreas de atuação, as
seguintes atribuições:
I - cadastrar as empresas interessadas em participar da execução dos serviços de
transporte coletivo regular de passageiros de cada Região Metropolitana;
II - elaborar e aprovar o respectivo regimento interno.
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 62
Composição
Cada Comissão de Cadastramento será constituída de 3 (três) membros, servidores da
Secretaria dos Transportes Metropolitanos, um dos quais será seu Presidente.
Legislação – Composição: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 65
Legislação:
• DEC nº 49.752 de 4/7/2005

1.10. Comissão de Cadastramento para a Região Metropolitana de Campinas
Atribuição
As Comissões de Cadastramento têm, em suas respectivas áreas de atuação, as
seguintes atribuições:
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I - cadastrar as empresas interessadas em participar da execução dos serviços de
transporte coletivo regular de passageiros de cada Região Metropolitana;
II - elaborar e aprovar o respectivo regimento interno
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 62
Composição
Cada Comissão de Cadastramento será constituída de 3 (três) membros, servidores da
Secretaria dos Transportes Metropolitanos, um dos quais será seu Presidente.
Legislação – Composição: • DEC nº 49.752 de 4/7/2005 art. 65
Legislação
• DEC nº 49.752 de 4/7/2005

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A EMTU-SP
Conselho Fiscal
Atribuição
Manifestar-se acerca da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes,
preliminarmente à sua submissão ao Conselho de Administração, e acompanhar os
trabalhos realizados.
Legislação – Atribuição: • AGE nº s/n° de 16/04/2010 art. 21 do Estatuto Social
Composição
Será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos, e
igual número de suplentes, eleitos anualmente pela assembleia geral ordinária, permitida
reeleição.
Legislação – Composição: • AGE nº s/n° de 16/04/2010 art. 22 do Estatuto Social
Legislação:
• AGE nº s/n° de 16/04/2010
Altera Estatuto Social da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. –
EMTU

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
Conselho Fiscal
Atribuição
Manifestar-se acerca da proposta de escolha e destituição dos auditores independentes,
preliminarmente à sua submissão ao Conselho de Administração, e acompanhar os
trabalhos realizados.
Legislação – Atribuição: • AGE nº s/n° de 28/04/2010 art. 21 do Estatuto Social
Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembleia geral ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE nº s/n° de 28/04/2010 art. 22 do Estatuto Social
Legislação:
• AGE nº s/n° de 28/04/2010
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Altera o Estatuto Social do METRÔ - Companhia do Metropolitano de São Paulo

Conselho de Administração. Diretoria
Atribuição
I - elaborar e submeter à aprovação do conselho de administração:
a) as bases e diretrizes para a elaboração do plano estratégico, bem como dos
programas anuais e plurianuais;
b) o plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais e programas
anuaisde dispêndios e de investimentos da companhia com os respectivos projetos;
c) os orçamentos de custeio e de investimentos da companhia, com a indicação das
fontes e aplicações dos recursos, bem como suas alterações;
d) a avaliação do resultado de desempenho das atividades da companhia;
e) relatórios trimestrais da companhia acompanhados dos balancetes e demais
demonstrações financeiras;
f) anualmente, a minuta do relatório da administração, acompanhado do balanço
patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o
parecer dos auditores independentes e do conselho fiscal e a proposta de destinação do
resultado do exercício;
g) o Regimento Interno da diretoria e os regulamentos da companhia;
h) proposta de aumento do capital e de reforma do estatuto social, ouvido o conselho
fiscal, quando for o caso;
i) proposta da política de pessoal.
II -aprovar:
a ) os critérios de avaliação técnico-econômica para os projetos de investimentos, com os
respectivos planos de delegação de responsabilidade para sua execução e implantação;
b) o plano de contas;
c) o plano anual de seguros da companhia;
d) residualmente, dentro dos limites estatutários, tudo o que se relacionar com
atividades da companhia e que não seja de competência privativa do diretor presidente,
do conselho de administração ou da assembleia geral;
e) aprovar normas gerais para melhorar o desenvolvimento das atividades da sociedade;
f) aprovar normas de operação do sistema de transporte metroviário e sobre pneus, para
cumprimento de dispositivos legais e regulamentares.
III - autorizar, observados limites e as diretrizes fixadas pela lei e pelo conselho de
administração:
a) atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial, para pôr fim a litígios ou
pendências, podendo fixar limites de valor para a delegação da prática desses atos pelo
diretor presidente ou qualquer outro diretor;
b) celebração de quaisquer negócios jurídicos envolvendo aquisição, alienação ou
oneração de ativos, bem como assunção de obrigações em geral, quando, em qualquer
caso, o valor da transação ultrapassar R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais);
c) autorizar a cessão de uso de marcas, patentes, nomes e insígnias;
d) autorizar a prática de atos no exterior, dos quais decorram obrigações para a
sociedade, que poderá ser representada por um diretor ou um procurador;
e) autorizar desapropriações;
f) autorizar viagens no país e ao exterior, de diretores e empregados, por necessidade
estrita do serviço, observada a legislação em vigor e as determinações do acionista
controlador;
g) autorizar a edição de jornais, revistas e outras publicações periódicas, de
responsabilidade da companhia.
Legislação – Atribuição:: • AGE nº s/n° de 28/04/2010 art. 18 do Estatuto Social
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Composição
No mínimo, 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) membros, sendo um diretor presidente, um
diretor de finanças, um diretor de assuntos corporativos, um diretor de planejamento e
expansão dos transportes metropolitanos, um diretor de engenharia e construções e um
diretor de operações, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a
reeleição.
Legislação – Composição: • AGE nº s/n° de 28/04/2010 art. 15 do Estatuto Social
Legislação
• AGE nº s/n° de 28/04/2010
Altera o Estatuto Social do METRÔ - Companhia do Metropolitano de São Paulo

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
Conselho Fiscal
Composição
No mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE nº 31 de 18/04/2008 art. 21 do Estatuto Social
Legislação:
• AGE nº 31 de 18/04/2008
Alteração do Estatuto Social da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM.

Conselho de Administração. Diretoria
Atribuição
I - elaborar e submeter à aprovação do conselho de administração:
a) as bases e diretrizes para a elaboração do plano estratégico, bem como dos
programas anuais e plurianuais;
b) o plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais e programas anuais
de dispêndios e de investimentos da companhia com os respectivos projetos;
c) os orçamentos de custeio e de investimentos da companhia, com a indicação das
fontes e aplicações dos recursos, bem como suas alterações;
d) a avaliação do resultado de desempenho das atividades da companhia;
e) relatórios trimestrais da companhia acompanhados dos balancetes e demais
demonstrações financeiras;
f) anualmente, a minuta do relatório da administração, acompanhado do
balançopatrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas,
com o parecer dos auditores independentes e do conselho fiscal e a proposta de
destinação do resultado do exercício;
g) o Regimento Interno da diretoria e os regulamentos da companhia;
h) proposta de aumento do capital e de reforma do estatuto social, ouvido o conselho
fiscal, quando for o caso;
i) proposta da política de pessoal;
II - aprovar:
a) os critérios de avaliação técnico-econômica para os projetos de investimentos, com os
respectivos planos de delegação de responsabilidade para sua execução e implantação;
b) o plano de contas;
c) o plano anual de seguros da companhia;
d) residualmente, dentro dos limites estatutários, tudo o que se relacionar com
atividades da companhia e que não seja de competência privativa do diretor presidente,
do conselho de administração ou da assembléia geral;
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e) normas gerais para melhorar o desenvolvimento das atividades da companhia,
observadas as diretrizes definidas pelo conselho de administração;
f) normas para aquisição e alienação de bens móveis e imóveis, respeitadas a legislação
vigente e as orientações traçadas pelo conselho de administração;
g) normas de operação do sistema de transporte sobre trilhos ou guiados, para
cumprimento de dispositivos legais e regulamentares;
III - autorizar, observados limites e as diretrizes fixadas pela lei e pelo conselho de
administração:
a) atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial, para pôr fim a litígios ou
pendências, podendo fixar limites de valor para a delegação da prática desses atos pelo
diretor presidente ou qualquer outro diretor;
b) celebração de quaisquer negócios jurídicos envolvendo aquisição, alienação ou
oneração de ativos, bem como assunção de obrigações em geral, quando, em qualquer
caso, o valor da transação ultrapassar 5% (cinco por cento) e for inferior a 10% (dez por
cento) do capital social;
c) a cessão de uso de marcas, patentes, nomes e insígnias;
d) a contratação de seguros, obras, serviços, estudos, projetos, pesquisas, empréstimos
e financiamentos;
e) a prática de atos no exterior, dos quais decorram obrigações para a companhia, que
poderá ser representada por um diretor ou um procurador; f) autorizar viagens ao
exterior, de diretores e empregados, por necessidade estrita do serviço, observadas a
legislação em vigor e as determinações do acionista controlador;
g) desapropriações.
Legislação – Atribuição: • AGE nº 31 de 18/04/2008 art. 17 do Estatuto Social
Composição
No mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros, sendo um diretor presidente, um
com atribuições específicas para a matéria financeira, um com atribuições para a área
operacional, um para a área de engenharia e um para a área de planejamento, nos
termos do Regimento Interno, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida
a reeleição.
Legislação – Composição: • AGE nº 31 de 18/04/2008 art. 14 do Estatuto Social
Legislação:
• AGE nº 31 de 18/04/2008
Alteração do Estatuto Social da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM.
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SECRETARIA DE TURISMO
1. Conselhos
1.1. Conselho Estadual de Turismo
Atribuição
I - opinar, nos processos ou projetos que lhe forem submetidos, sobre os planos de
desenvolvimento de turismo, elaborados pela Secretaria de Turismo;
II - sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de serviços
turísticos no território do Estado;
III - indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do Estado a
congressos, convenções, reuniões ou outros acontecimentos que ofereçam interesse à
política estadual de turismo;
IV - opinar, quando solicitado, sobre a celebração de convênios com outros Estados,
Municípios ou órgãos do Governo Federal ou sugeri-los quando for o caso;
V - sugerir certames e festividades oficiais vinculados ao turismo, propondo, ainda,
projetos de difusão das potencialidades turísticas do Estado;
VI - propor a criação de organismos que tenham como finalidade estimular o turismo e a
formação de pessoal habilitado para o exercício de atividades ligadas ao turismo;
VII - colaborar na elaboração do calendário turístico do Estado;
VIII - opinar em todos os assuntos relacionados a turismo que lhe forem submetidos pelo
Secretário de Turismo;
IX - baixar seu Regimento Interno e alterações que se fizerem necessárias
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 56.638 de 01/01/2011 art. 40
Composição
I - o Secretário de Turismo, que é seu Presidente e representante do Estado no Fórum
Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo;
II - o Coordenador de Turismo, da Secretaria de Turismo;
III - 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos e entidade estaduais:
a) Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
b) Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social;
c) Secretaria de Comunicação;
d) Secretaria da Cultura;
e) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;
f) Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
g) Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional;
h) Secretaria da Educação;
i) Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;
j) Secretaria do Meio Ambiente;
k) Secretaria de Gestão Metropolitana;
l) Secretaria de Saneamento e Energia;
m) Secretaria da Segurança Pública;
n) Secretaria de Logística e Transportes;
o) Secretaria dos Transportes Metropolitanos;
p) Companhia Paulista de Eventos e Turismo - CPETUR;
IV - 1 (um) representante de cada uma das seguintes entidades, de caráter nacional,
cuja atividade preponderante se situe no Estado de São Paulo:
a) ABAV - Associação Brasileira de Agências de Viagens de São Paulo;
b) ABBTUR São Paulo - Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo do Estado de São
Paulo;
c) ABEOC-SP - Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Estado de São Paulo;
d) Associação Brasileira de Folclore;
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e) ABIH/SP - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo;
f) Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo - ABRAJET/SP;
g) ABRASEL/SP - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes;
h) ABRATURR/SP - Associação Paulista de Turismo Rural;
i) Associação Comercial do Estado de São Paulo - ACSP;
j) Agência de Desenvolvimento do Turismo da Macrorregião Sudeste do Brasil;
k) AMITUR - Associação dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico;
l) Associação das Agências de Viagens Independentes do Interior do Estado de São Paulo
- AVIESP;
m) CTET - Centro de Treinamento Educacional e Tecnológico (Turismo Náutico);
n) Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado de São Paulo - FC&VB-SP;
o) Federação dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares do Estado de São Paulo
- FECHSESP;
p) Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo FECOMERCIO;
q) FHORESP - Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São
Paulo;
r) FRESP - Federação das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento do
Estado de São Paulo;
s) SEBRAE/SP - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo;
t) SENAC/SP - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de São Paulo;
u) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de São Paulo - SENAR AR/SP;
v) Sindicato Estadual de Guias de Turismo do Estado de São Paulo - SINDEGTUR/SP;
w) Sindicato Nacional de Parques e Atrações Turísticas - SINDEPAT;
x) SINDETUR/SP - Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de São Paulo;
y) SINDIPROM - Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de
Feiras, Congressos e Eventos do Estado de São Paulo;
z) São Paulo Convention & Visitors Bureau - SPCVB;
z1) São Paulo Turismo S.A. - SPTURIS;
V - 1 (um) representante do Conselho do Turismo Regional Paulista;
VI - 1 (um) representante de cada uma das seguintes entidades, na qualidade de
convidadas, sem direito a voto:
a) ABAGA - Associação Brasileira de Alta Gastronomia;
b) ABCR - Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovia;
c) ABLA - Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis;
d) ABRACCEF - Associação Brasileira de Centros de Convenções e Feiras;
e) ABRESI - Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo;
f) ANPF - Associação Nacional de Preservação Ferroviária;
g) APCTURIS - Associação Paulista dos Circuitos Turísticos;
h) Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo - APRECESP;
i) ASSOCITUR - Associação dos Transportadores de Turistas, Industriários, Colegiais e
Similares do Estado de São Paulo;
j) CNTUR - Confederação Nacional do Turismo;
k) FENACTUR - Federação Nacional de Turismo;
l) SETPESP - Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São
Paulo;
m) SINDLOC/SP - Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado
de São Paulo;
n) SINHORES-SP - Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo;
o) UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras
Legislação – Composição: • DEC nº 56.638 de 01/01/2011 art. 41
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1.2. Conselho do Turismo Regional Paulista
Atribuição
I - propor objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatíveis com os
objetivos do Estado e dos Municípios abrangidos;
II - analisar, selecionar, coordenar, organizar e propor planos, programas e projetos de
cunho turístico;
III - assessorar o Secretário de Turismo nos assuntos relacionados ao turismo regional
paulista;
IV - orientar e promover:
a) a integração de órgãos e entidades, públicos e privados, e da sociedade civil
organizada, com vista ao desenvolvimento integrado e sustentável do turismo regional;
b) o planejamento do turismo regional para o desenvolvimento socioeconômico, a
geração de empregos e renda e a melhoria da qualidade de vida;
c) a cooperação dos diferentes níveis de governo, visando ao máximo aproveitamento
dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento turístico regional;
V - apresentar propostas relativas ao turismo regional, para compor o Plano Plurianual, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual;
VI - proceder e estimular estudos pertinentes ao desenvolvimento turístico de interesse
regional;
VII - encaminhar, ao Conselho Estadual de Turismo, sugestões para melhoria do
desempenho do turismo regional;
VIII - contribuir, quando for o caso, para a captação de investimentos para o melhor
desempenho da atividade turística regional;
IX - colaborar para a formação e capacitação dos profissionais do setor turístico, visando
à qualidade e produtividade;
X - incentivar o intercâmbio com entidades locais, regionais, nacionais e internacionais,
para promover a realização e a captação de eventos no sentido de minimizar os efeitos
da sazonalidade;
XI - desenvolver ações de conscientização a respeito das potencialidades do turismo para
o desenvolvimento socioeconômico, a geração de emprego e renda e a melhoria da
qualidade de vida;
XII - fomentar a criação de novos Conselhos Municipais de Turismo e prestigiar os já
existentes;
XIII - manifestar-se sobre matérias de influência turística regional;
XIV - incentivar a criação de entidades sem fins lucrativos que tenham por objeto
destinar recursos à implantação de planos, programas e projetos de cunho turístico
regional;
XV - elaborar seu Regimento Interno e alterações que se fizerem necessárias. I - propor
objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatíveis com os objetivos do
Estado e dos Municípios abrangidos;
II - analisar, selecionar, coordenar, organizar e propor planos, programas e projetos de
cunho turístico;
III - assessorar o Secretário de Turismo nos assuntos relacionados ao turismo regional
paulista;
IV - orientar e promover:
a) a integração de órgãos e entidades, públicos e privados, e da sociedade civil
organizada, com vista ao desenvolvimento integrado e sustentável do turismo regional;
b) o planejamento do turismo regional para o desenvolvimento socioeconômico, a
geração de empregos e renda e a melhoria da qualidade de vida;
c) a cooperação dos diferentes níveis de governo, visando ao máximo aproveitamento
dos recursos públicos destinados ao desenvolvimento turístico regional;
V - apresentar propostas relativas ao turismo regional, para compor o Plano Plurianual, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual;
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VI - proceder e estimular estudos pertinentes ao desenvolvimento turístico de interesse
regional;
VII - encaminhar, ao Conselho Estadual de Turismo, sugestões para melhoria do
desempenho do turismo regional;
VIII - contribuir, quando for o caso, para a captação de investimentos para o melhor
desempenho da atividade turística regional;
IX - colaborar para a formação e capacitação dos profissionais do setor turístico, visando
à qualidade e produtividade;
X - incentivar o intercâmbio com entidades locais, regionais, nacionais e internacionais,
para promover a realização e a captação de eventos no sentido de minimizar os efeitos
da sazonalidade;
XI - desenvolver ações de conscientização a respeito das potencialidades do turismo para
o desenvolvimento socioeconômico, a geração de emprego e renda e a melhoria da
qualidade de vida;
XII - fomentar a criação de novos Conselhos Municipais de Turismo e prestigiar os já
existentes;
XIII - manifestar-se sobre matérias de influência turística regional;
XIV - incentivar a criação de entidades sem fins lucrativos que tenham por objeto
destinar recursos à implantação de planos, programas e projetos de cunho turístico
regional;
XV - elaborar seu Regimento Interno e alterações que se fizerem necessárias.
Legislação – Atribuição:: • DEC nº 56.638 de 01/01/2011 art. 45
Composição
Composto de membros indicados pelos Conselhos Municipais de Turismo de acordo com
normas e procedimentos a serem editados mediante resolução do Secretário de Turismo.
Legislação – Composição: • DEC nº 56.638 de 01/01/2011 art. 46
Legislação:
• DEC nº 56.638 de 01/01/2011

COMPANHIA PAULISTA DE EVENTOS E TURISMO – CPETUR
CONSELHO FISCAL
Composição
no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos, e igual número de
suplentes, eleitos anualmente pela assembléia geral ordinária, permitida a reeleição
Legislação – Composição: • AGC s/n° de 12/01/2010 art. 21 do Estatuto Social
Legislação:
• DEC nº 49.752 de 4/7/2005
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
1. Conselhos
1.1. Conselho da Procuradoria Geral do Estado
Atribuição
Compete ao Conselho:
I - elaborar e aprovar o seu regimento interno;
II - pronunciar-se sobre qualquer matéria que lhe seja encaminhada pelo Procurador
Geral;
III - sugerir e opinar sobre alterações na estrutura da Procuradoria Geral do Estado e
respectivas atribuições;
IV - representar ao Procurador Geral sobre providências reclamadas pelo interesse
público, concernentes à Procuradoria Geral do Estado;
V - organizar e dirigir o concurso de ingresso na Carreira de Procurador do Estado;
VI - realizar concurso de promoção na Carreira de Procurador do Estado, processando e
julgando reclamações e recursos contra a classificação nas respectivas listas;
VII - selecionar candidatos a estágio na Procuradoria Geral;
VIII - dispor sobre a forma de seleção de estagiários cujo estágio na Procuradoria Geral
do Estado decorra de celebração de convênios com Faculdades de Direito, entidades
representativas de alunos ou com outras entidades públicas ou privadas, nos termos do
artigo 8º do Decreto nº 24.710, de 7 de fevereiro de 1986.
IX - deliberar sobre medidas propostas pela Corregedoria;
X - ordenar, sem prejuízo da competência do Governador, do Secretário da Justiça e do
Procurador Geral do Estado, instauração de sindicâncias e processos administrativos
disciplinares contra integrantes da Carreira de Procurador do Estado, opinando nos
respectivos processos e recursos;
XI - realizar o procedimento para alteração de classificação a pedido (concurso de
remoção), previsto no artigo 106, parágrafo único, da Lei Complementar 478, de 18 de
julho de 1986;
XII - autorizar, mediante deliberação de 2/3 de seus membros, a alteração de
classificação "ex-officio" de Procurador de Estado, observados os requisitos fixados em
deliberação específica sobre a matéria;
XIII - solicitar das autoridades competentes autos, informações, certidões, pareceres,
documentos e diligências necessários ou úteis à instrução de matéria submetida à
consideração do Conselho;
XIV - autorizar os afastamentos, de qualquer natureza, da Carreira de Procurador do
Estado, ressalvadas as exceções legais;
XV - deliberar sobre a confirmação ou não na carreira de Procurador do Estado, de
acordo com o procedimento estabelecido no artigo 71 da Lei Complementar 478, de 18
de julho de 1986;
XVI - promover, a pedido ou "ex-officio", o desagravo de Procurador do Estado que tenha
sido afrontado ou desrespeitado no exercício regular de suas funções, sem prejuízo de
outras medidas recomendar a espécie;
XVII - conhecer de representação sobre quaisquer atos, procedimentos ou circunstâncias
que constituam interferência indevida na independência funcional de Procurador do
Estado, tomando ou propondo as medidas adequadas;
XVIII - conhecer de representação sobre toda e qualquer usurpação de competência
constitucionalmente conferida à Procuradoria Geral do Estado e seus órgãos, adotando ou
propondo as providências cabíveis;
XIX - exercer as demais competências cometidas por lei ou regulamento.
Legislação – Atribuição: • Deliberação nº 25 de 14/04/1993 art. 2º
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Composição
Procurador Geral, que o presidirá;
Procurador do Estado Corregedor Geral;
Subprocuradores Gerais;
um Procurador do Estado Assessor integrante de um dos órgãos referidos no artigo 4º
desta lei complementar;
Um representante de cada um dos níveis da carreira previstos nos incisos I a V do artigo
42 desta lei complementar; e
Um representante de cada uma das áreas de atuação a que se refere o artigo 3º desta lei
complementar.
Legislação - Composição:
• LEI Complementar nº 724 de 15/07/1993 art. 14
• LEI Complementar nº 1.082 de 17/12/2008 art. 1º

Legislação:
•
•
•
•
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