
Decretos
DECRETO Nº 67.435, 
DE 1º DE JANEIRO DE 2023

Dispõe sobre as alterações de denominação e 
transferências que especifica e dá providências 
correlatas.

TARCÍSIO DE FREITAS, Governador do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais,

Decreta:
Artigo 1º - A denominação das Secretarias de Estado adiante 

indicadas fica alterada na seguinte conformidade:
I – de Secretaria de Governo para Secretaria de Governo e 

Relações Institucionais;
II – de Secretaria de Desenvolvimento Regional para Secretaria 

de Comunicação;
III – de Secretaria Especial de Relações Internacionais para 

Secretaria de Negócios Internacionais;
IV – de Secretaria de Orçamento e Gestão para Secretaria de 

Gestão e Governo Digital;
V – de Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas para Secre-

taria de Parcerias em Investimentos;
VI – de Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para 

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística;
VII – de Secretaria da Habitação para Secretaria de Desenvolvi-

mento Urbano e Habitação;
VIII – de Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento 

em Saúde para Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação;
IX – de Secretaria de Logística e Transportes para Secretaria de 

Políticas para a Mulher.
Artigo 2º - Ficam criadas na estrutura básica da Secretaria de 

Políticas para a Mulher:
I – o Gabinete, com Célula de Apoio Administrativo;
II – a Assessoria de Saúde da Mulher;
III - a Assessoria de Empreendedorismo Feminino;
IV – a Assessoria de Combate à Violência.
Artigo 3º - Ficam transferidas, dos respectivos campos funcio-

nais, as atribuições adiante indicadas, na seguinte conformidade:
I - para a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, as 

previstas:
a) nas alíneas “a” e “b” do inciso IV e no inciso V, todos do 

artigo 2° do Decreto n° 64.063, de 1º de janeiro de 2019;
b) na alínea “a” do inciso I e no inciso II, ambos do artigo 2° 

do Decreto n° 64.462, de 11 de setembro de 2019;
II – para a Casa Civil, as previstas nos incisos I a IV do artigo 

2º do Decreto nº 66.016, de 15 de setembro de 2021;
III – para a Secretaria da Fazenda e Planejamento, as previstas 

nos seguintes dispositivos do artigo 2º do Decreto nº 66.017, de 
15 de setembro de 2021:

a) incisos II, IV, V e XI;
b) alíneas “a” e “e” do inciso III;
IV – para a Secretaria de Gestão e Governo Digital, as previs-

tas nos incisos V a XII do artigo 2º do Decreto nº 66.016, de 15 
de setembro de 2021;

V – para a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e 
Logística, as previstas no artigo 2° do Decreto n° 42.817, de 19 
de janeiro de 1998, com dispositivo acrescentado pelo Decreto nº 
44.265, de 17 de setembro de 1999, respeitadas as atribuições da 
Secretaria de Parcerias em Investimentos, da Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São 
Paulo - ARTESP e da Agência Reguladora de Serviços Públicos do 
Estado de São Paulo - ARSESP;

VI - para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 
as previstas no inciso III do artigo 2º do Decreto nº 64.063, de 1º 
de janeiro de 2019;

VII – para a Secretaria da Justiça e Cidadania, as previstas 
nos incisos VI a XII do artigo 2º do Decreto nº 64.063, de 1º de 
janeiro de 2019.

Artigo 4º - Ficam transferidos, com seus bens móveis, equipa-
mentos, cargos, funções-atividades, direitos, obrigações e acervo:

I - para a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 
integrando a estrutura básica da Pasta:

a) as Subsecretarias previstas nos incisos XI e XII do artigo 3º 
do Decreto nº 64.063, de 1º de janeiro de 2019;

b) as Subsecretarias previstas nos incisos II e III do artigo 3º do 
Decreto nº 64.462, de 11 de setembro de 2019;

II – para a Casa Civil:
a) integrando a estrutura básica da Pasta, previstos no Decreto 

nº 66.016, de 15 de setembro de 2021:
1. o Conselho de Orientação do Acervo Artístico-Cultural dos 

Palácios do Governo;
2. a Comissão Estadual de Acesso à Informação – CEAI;
3. a Coordenadoria de Informações Estratégicas;
b) integrando o Gabinete do Secretário:
1. a Assessoria Técnica do Governo e a Consultoria Jurídica, 

previstas no Decreto nº 66.016, de 15 de setembro de 2021;
2. o Comitê Gestor do Gasto Público e a Assessoria Técnica 

para o Plano de Metas, previstos no Decreto nº 66.017, de 15 de 
setembro de 2021;

c) subordinados ao Chefe de Gabinete, previstos do Decreto nº 
66.016, de 15 de setembro de 2021:

1. a Coordenadoria de Administração dos Palácios do Governo;
2. a Curadoria do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do 

Governo;
3. o Departamento de Gestão da Documentação Técnica e 

Administrativa;
4. o Departamento de Recursos Humanos;
5. o Grupo de Tecnologia da Informação – GTI;
III – para a Secretaria de Comunicação, integrando a estrutura 

básica da Pasta, a Unidade de Comunicação, prevista no Decreto 
nº 66.020, de 15 de setembro de 2021;

IV – para a Secretaria da Fazenda e Planejamento, integrando 
a estrutura básica da Pasta, previstos no Decreto nº 66.017, de 15 
de setembro de 2021:

a) o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC;
b) a Subsecretaria de Planejamento;
c) a Subsecretaria de Orçamento;
d) a Coordenadoria de Entidades Descentralizadas;
V – para a Secretaria de Gestão e Governo Digital, integrando 

a estrutura básica da Pasta, previstos no Decreto nº 66.016, de 15 
de setembro de 2021:

a) a Subsecretaria de Serviços ao Cidadão, Tecnologia e 
Inovação;

b) o Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação – COETIC;

c) o Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo 
– CETRAN;

d) o Comitê Gestor de Governança de Dados e Informações 
do Estado de São Paulo;

e) o Comitê Gestor do Sistema Biométrico;
f) o Comitê Gestor do Programa de Implementação de 

Soluções Inovadoras para a Administração Pública - IdeiaGov;
VI – para a Secretaria de Parcerias em Investimentos:
a) a Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Par-

cerias Público-Privadas – CAC-PPP, reestruturada pelo Decreto nº 
62.540, de 11 de abril de 2017;

b) a Unidade de Coordenação da Comissão de Monitoramento 
das Concessões e Permissões - UCCMCP, criada pelo Decreto nº 
55.009, de 10 de novembro de 2009;

VII – para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
integrando a estrutura básica da Pasta:

a) a Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral – 
CPRTI;

b) previstas no Decreto nº 59.773, de 19 de novembro de 
2013:

1. com denominação dada pelo inciso I do artigo 1º do Decreto 
nº 64.150, de 21 de março de 2019, a Coordenadoria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação;

2. a Coordenação de Ensino Superior;
VIII – para a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e 

Logística, integrando a estrutura básica da Pasta:
a) a Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal, criada pelo 

Decreto nº 64.553, de 1º de novembro de 2019;
b) o Departamento Hidroviário, reorganizado pelo Decreto nº 

45.087, de 31 de julho de 2000;
c) o Conselho Estadual de Transportes, Logística e Urbanismo, 

reorganizado pelo Decreto nº 66.491, de 8 de fevereiro de 2022;
d) a Comissão de Estudos de Acidentes e Segurança de Trân-

sito (CASEG), prevista no Decreto nº 63.881, de 3 de dezembro 
de 2018;

e) a Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP Litoral Sus-
tentável, regida pelo Decreto nº 60.029, de 3 de janeiro de 2014;

f) a Unidade de Gerenciamento de Programas – UGP regida 
pelo Decreto nº 55.011, de 10 de novembro de 2009;

IX – para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habita-
ção, integrando a estrutura básica da Pasta, previstos no Decreto 
nº 64.063, de 1º de janeiro de 2019:

a) os Conselhos referidos nos incisos II a X do artigo 3º;
b) a Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos;
X – para a Secretaria da Saúde:
a) integrando a estrutura básica da Pasta, o Conselho Gestor, 

reorganizado pelo Decreto nº 66.837, de 10 de junho de 2022;
b) integrando a Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insu-

mos Estratégicos de Saúde, o Instituto Butantan, reorganizado pelo 
Decreto nº 64.518, de 10 de outubro de 2019;

c) integrando a Coordenadoria de Controle de Doenças, o 
Instituto Adolfo Lutz – IAL, reorganizado pelo Decreto nº 55.601, 
de 22 de março de 2010;

XI – para a Secretaria da Justiça e Cidadania, integrando a 
estrutura básica da Pasta, previstos no Decreto nº 64.063, de 1º 
de janeiro de 2019:

a) o Conselho Estadual da Juventude;
b) a Subsecretaria da Juventude;
XII – para a Secretaria de Políticas para a Mulher, integrando 

a estrutura básica da Pasta:
a) o Conselho Estadual da Condição Feminina, de que trata o 

Decreto nº 52.334, de 6 de novembro de 2007;
b) a Coordenação de Políticas para a Mulher, criada pelo 

Decreto nº 58.428, de 8 de outubro de 2012.
§ 1º – As unidades previstas nos incisos IV ao VIII do artigo 

5° e no artigo 6°, todos do Decreto nº 42.817, de 19 de janeiro 
de 1998, ficam transferidas para a Secretaria de Parcerias em 
Investimentos.

§ 2º - As unidades previstas no inciso IX do artigo 4° e nos 
incisos II e III do artigo 5°, todos do Decreto n° 64.063, de 1º de 
janeiro de 2019, ficam transferidas para a Secretaria de Gestão e 
Governo Digital.

§ 3º - Os quadros especiais criados pelos Decretos nº 61.964, 
de 16 de maio de 2016, e nº 62.531, de 3 de abril de 2017, ficam 
transferidos para a Secretaria de Gestão e Governo Digital.

Artigo 5º - A vinculação das entidades e dos fundos adiante 
indicados fica transferida na seguinte conformidade:

I - para a Secretaria de Governo e Relações Institucionais, o 
Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI;

II – para a Casa Civil:
a) o Fundo Social de São Paulo – FUSSP;
b) os fundos especiais de despesa previstos no inciso III do 

artigo 4º do Decreto nº 66.016, de 15 de setembro de 2021;
III – para a Secretaria da Fazenda e Planejamento, a Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE;
IV – para a Secretaria de Gestão e Governo Digital:
a) o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SP;
b) a Companhia de Processamento de Dados do Estado de 

São Paulo – PRODESP;
c) o Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESP;
V – para a Secretaria de Parcerias em Investimentos:
a) a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de 

Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP;
b) a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de 

São Paulo – ARSESP;
c) a Companhia Paulista de Parcerias – CPP;

VI - o intercâmbio de informações e a colaboração técnica 
com instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou 
internacionais;

VII - o desenvolvimento e a implementação de sistemas de 
informações destinadas a orientar as instituições de ensino médio 
diante das dificuldades encontradas pelos alunos nos cursos de 
formação universitária.

§ 1º - Para promover ações inseridas em seu campo funcional, 
a Secretaria poderá, respeitados o interesse público e a legislação 
pertinente, estabelecer relações e propor parcerias com órgãos e 
entidades públicos e privados, nacionais e estrangeiros.

§ 2º - O disposto no § 1º deste artigo abrange, inclusive, 
o fomento de atividades privadas afins ao campo funcional da 
Secretaria.

§ 3º - As funções voltadas ao ensino superior previstas neste 
artigo serão exercidas em articulação e conjugação de esforços 
com as instituições envolvidas, observando sempre o respeito à 
autonomia universitária e às características específicas de cada 
Universidade.

Artigo 8º - Constituem o campo funcional da Secretaria de 
Políticas para a Mulher: 

I - o assessoramento ao Governador do Estado no desem-
penho de suas atribuições;

II - a elaboração, coordenação, desenvolvimento e acompan-
hamento de programas, projetos e atividades voltadas à promoção 
da cidadania feminina;

III - a promoção da saúde da mulher, em articulação com a 
Secretaria da Saúde;

IV - o fomento ao empreendedorismo feminino, em articulação 
com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

V - a realização de estudos, pesquisas, cursos, conferências 
e campanhas;

VI – a promoção de ações visando ao enfrentamento da vio-
lência contra a mulher e a conscientização de seus direitos;

VII - a colaboração técnica com órgãos e entidades públicas 
do Estado;

VIII - o acompanhamento da legislação que assegura os 
direitos da mulher e a proposição de sugestões para seu aper-
feiçoamento;

IX - o encaminhamento de denúncias de discriminação contra 
a mulher;

X - o incentivo às iniciativas da sociedade civil;
XI – o apoio ao Conselho Estadual da Condição Feminina no 

desempenho de suas funções.
Artigo 9º - O suporte técnico-administrativo, financeiro, de 

recursos humanos e de infraestrutura das Secretarias de Estado a 
seguir identificadas será prestado:

I – pela Casa Civil, à:
a) Secretaria de Governo e Relações Institucionais;
b) Secretaria de Comunicação;
c) Secretaria de Negócios Internacionais;
II - pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à Secre-

taria de Ciência, Tecnologia e Inovação;
III - pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, à 

Secretaria de Políticas para a Mulher.
Parágrafo único - A Subsecretaria de Convênios com 

Municípios e Entidades não Governamentais, da Secretaria de 
Governo e Relações Institucionais, receberá, também, suporte 
administrativo da Secretaria de Gestão e Governo Digital. 

Artigo 10 - Ficam transferidas para o Secretário-Chefe da Casa 
Civil as competências previstas nos incisos I, II e VI do artigo 61 do 
Decreto nº 66.016, de 15 de setembro de 2021.

Artigo 11 - Fica atribuída ao Secretário-Chefe da Casa Civil 
a competência para autorizar a admissão de pessoal, em substi-
tuição, para empregos permanentes ou em confiança, no âmbito 
das autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista 
e fundações, instituídas ou mantidas pelo Estado.

Artigo 12 - Compete ao Secretário de Parcerias em Investi-
mentos representar o Estado, na condição de Poder Concedente, na 
prática dos atos a este reservados por lei, regulamento ou contrato, 
em relação aos seguintes serviços públicos:

I - transporte rodoviário;
II - transporte hidroviário;
III - transporte aeroviário;
IV - transporte coletivo intermunicipal não metropolitano de 

passageiros;
V - transporte metroferroviário;
VI - distribuição de gás;
VII - saneamento básico em regiões metropolitanas, aglomera-

ções urbanas e microrregiões.
Artigo 13 – As Secretarias de Estado apresentarão, no prazo 

de até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de publicação 
deste decreto, propostas de reorganização administrativa, sob 
coordenação da Casa Civil, a serem submetidas ao Governador.

Artigo 14 – Os dispositivos adiante indicados passam a vigorar 
com a seguinte redação:

I – o artigo 3º do Decreto nº 59.773, de 19 de novembro 
de 2013:

“Artigo 3º - Constituem o campo funcional da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico a formulação, implantação e coorde-
nação da execução de políticas públicas voltadas ao crescimento 
econômico sustentável do Estado, com os seguintes objetivos:

I - gerar emprego, trabalho e renda;
II - aumentar a competitividade da economia paulista;
III - reduzir as desigualdades regionais;
IV - fomentar e apoiar a realização de planos, programas e 

projetos de âmbito local ou regional que possam contribuir para o 
desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo;

V - atrair investimentos;
VI - incrementar o comércio exterior, em articulação com a 

Secretaria de Negócios Internacionais;
VII - fortalecer e estimular:
a) os arranjos produtivos locais;
b) o empreendedorismo;
c) as microempresas e empresas de pequeno e médio portes;
VIII - melhorar e facilitar a prospecção, a legalização e o exer-

cício de atividade econômica;

VI – para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação:
a) a Universidade de São Paulo - USP;
b) a Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP;
c) a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

- UNESP;
d) a Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA;
e) a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - 

FAMERP;
f) o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN;
g) a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo - FAPESP;
h) a Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo 

- UNIVESP;
i) o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 

Paulo S.A. - IPT;
VII – para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a 

DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo 
S.A.;

VIII – para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a 
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes 
da Silva” - ITESP;

IX – para a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e 
Logística:

a) a Companhia Docas de São Sebastião;
b) o Departamento de Estradas e Rodagem - DER;
X – para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação:
a) a Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM;
b) a Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP;
c) a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

– AGEMVALE;
d) a Agência Metropolitana de Sorocaba – AGEMSOROCABA;
e) o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada 

Santista - FUNDO;
f) o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas 

– FUNDOCAMP;
g) o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte – FUNDOVALE;
h) o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 

Sorocaba – FUNDO DA RM SOROCABA;
XI – para a Secretaria da Saúde, a Fundação para o Remédio 

Popular “Chopin Tavares de Lima” – FURP.
Artigo 6º - Constituem o campo funcional da Secretaria de 

Comunicação:
I - o assessoramento direto e imediato ao Governador do 

Estado e ao Vice-Governador no desempenho de suas atribuições;
II - na área de comunicação do Governo, o assessoramento, o 

planejamento, a coordenação, a supervisão, a orientação técnica, o 
controle, a execução e a avaliação, em nível central;

III - a proposição de políticas e diretrizes para a área de 
comunicação do Governo;

IV - a coordenação e a implementação de ações com vista à 
uniformidade da comunicação do Governo no âmbito da Adminis-
tração Direta e Indireta;

V - a promoção da realização de estudos para desenvolvim-
ento e aprimoramento do Sistema de Comunicação do Governo do 
Estado de São Paulo - SICOM, de que trata o Decreto nº 66.019, 
de 15 de setembro de 2021;

VI - a administração dos recursos e a supervisão dos proces-
sos licitatórios para contratação de agência de propaganda para 
prestação dos serviços de publicidade, assessoria de imprensa, 
comunicação digital e outros voltados à comunicação institucional 
e de utilidade pública da Administração Direta;

VII - a elaboração de normas, a orientação e o fornecimento de 
informações sistemáticas aos órgãos setoriais do SICOM;

VIII - a promoção de avaliações sistemáticas dos resultados 
das ações de comunicação e do desempenho dos órgãos setoriais 
e das agências por eles contratadas para prestar serviços de 
publicidade, assessoria de imprensa, comunicação digital e outros 
voltados à comunicação institucional e de utilidade pública da 
Administração Direta;

IX - a supervisão dos gastos com serviços de publicidade, 
assessoria de imprensa, comunicação digital e outros voltados à 
comunicação institucional e divulgação das ações governamentais 
da Administração Direta e Indireta, com base nos dados obriga-
toriamente fornecidos pelos órgãos setoriais do SICOM ou por 
empresas por eles contratadas.

Artigo 7º - Constituem o campo funcional da Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Inovação:

I - a formulação, a implantação e a coordenação da execução 
de políticas públicas voltadas à promoção da pesquisa e da inova-
ção tecnológica, com os seguintes objetivos:

a) assegurar apoio tecnológico aos Municípios paulistas, 
prioritariamente nas áreas de:

1. cidades inteligentes;
2. cidades sustentáveis;
3. cidades resilientes e atendimentos emergenciais;
b) estimular:
1. a produção de conhecimento;
2. a pesquisa científica e tecnológica;
3. a inovação tecnológica;
4. os ambientes de inovação instalados no Estado;
II – a formulação de políticas, programas e ações voltadas aos 

ambientes de inovação localizados no Estado; 
III - a proposição de políticas e diretrizes para o ensino supe-

rior, em todos os seus níveis;
IV - a coordenação e a implementação de ações de com-

petência do Estado com vista à formação de recursos humanos no 
âmbito do ensino superior;

V - a promoção da realização de estudos para:
a) desenvolvimento e aprimoramento do ensino superior;
b) aumento da acessibilidade ao ensino superior;
c) ampliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão;
d) busca de formas alternativas para oferecer formação nos 

níveis de ensino superior, com vista a aumentar o acesso à Univer-
sidade, respeitadas a autonomia universitária e as características 
de cada instituição;
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III - Procurador Geral do Estado, Inês Maria dos Santos 
Coimbra, RG 38.137.205-4, vago em decorrência de sua própria 
exoneração.

nos termos do inc. I do art. 20 da LC 180-78,
Considerando o objetivo estratégico do Governo de contribuir, 

sempre em coordenação com a Prefeitura do Município de São 
Paulo, para a revitalização da região central da Capital mediante, 
dentre outras ações, a transferência de órgãos responsáveis pela 
direção superior da Administração Pública;

Considerando a complexidade e o caráter intersetorial das 
ações necessárias ao atingimento das metas estabelecidas para 
essa finalidade,

I – Nomeia Guilherme Afif Domingos, RG 2.947.254, 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Extraordinário, 
criado pelo art. 92 da Lei 9.717-67, na qualidade de Secretário 
Extraordinário de Projetos Estratégicos, vago em decorrência da 
exoneração de David Everson Uip (D.O. 31-12-2022), competindo-
lhe:

a) formular e coordenar o projeto de transferência, para a 
região central da Capital do Estado, de órgãos responsáveis pela 
direção superior da Administração Pública;

b) identificar e propor ações e políticas públicas integradas 
para a implementação do projeto a que alude a alínea “a” do inc. I;

II – o Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos 
poderá, para fins do disposto no inc. I deste decreto, articular-se 
com os demais Secretários de Estado, bem como adotar as medidas 
relacionadas no art. 94 da Lei 9.717-67.

Exonerando, nos termos do inc. I c.c. o item 1 do § 1º, ambos 
do art. 58 da LC 180-78, Osvaldo Nico Gonçalves, RG 7.394.289, 
do cargo de Delegado Geral de Polícia, ficando cessada a gratifica-
ção de representação correspondente.

Nomeando, com fundamento nos arts. 47, V e 140, § 1º da 
Constituição do Estado de São Paulo c.c. o inc. I do art. 20 da LC 
180-78, o abaixo indicado para exercer, em Regime Especial de 
Trabalho Policial, o cargo a seguir mencionado, do SQC-I-QSSP:

Delegado Geral de Polícia, Padrão V: Artur José Dian, RG 
23.053.916, vago em decorrência da exoneração do Osvaldo Nico 
Gonçalves, RG 7.394.289.

Exonerando:
o Cel PM 891207-6 Ronaldo Miguel Vieira do cargo de 

Comandante-Geral da Polícia Militar;
o Cel PM 871906-3 Renato Nery Machado do cargo de Sub-

comandante da Polícia Militar.
Nomeando:
o Cel PM 901245-1 Cássio Araújo de Freitas para exercer 

em comissão o cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar, nos 
termos do art. 3º da LC 1.224-2013, alterado pela LC 1.303-2017, 
vago em decorrência da exoneração do Cel PM 891207-6 Ronaldo 
Miguel Vieira.

o Cel PM 901226-5 José Alexander de Albuquerque Freixo 
para exercer em comissão o cargo de Subcomandante da Polícia 
Militar, nos termos do art. 3º da LC 1.224-2013, alterado pela 
LC 1.303-2017, vago em decorrência da exoneração do Cel PM 
871906-3 Renato Nery Machado.

Transferindo, por conveniência do serviço, a contar de 
1º-1-2023:

Cel PM 891207-6 Ronaldo Miguel Vieira, do Cmdo G, para o 
CPM, passando-o adido, ao EM/E;

Cel PM 871906-3 Renato Nery Machado, do EM/PM, para o 
CAvPM, passando-o adido, ao EM/E.

DECRETO DE 1º-1-2023
Nomeando, nos termos do inc I do art.20 da LC 180-78, 

o abaixo indicado, para exercer, em Comissão e em Jornada 
Completa de Trabalho, o cargo a seguir mencionado, da Referência 
da EV-C a que se refere a LC 724-93, alterada pela LC 1.113-10, e 
LC 1.317-18, do Quadro da Procuradoria Geral do Estado:

Procurador Geral do Estado Adjunto, Ref.8
Caio Cesar Guzzardi da Silva, RG 38.137.205-4, vago em 

decorrência da exoneração de Juan Francisco Carpenter, RG 
24.900.368-5.

b) da Casa Civil, Arthur Luis Pinho de Lima, RG 111044640/
MD/DF, vago em decorrência da exoneração de Cauê Caseiro 
Macris, RG 30.964.358-2;

c) da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, Gilberto 
Kassab, RG 11.328.890-6, vago em decorrência da exoneração de 
Marcos Rodrigues Penido, RG 10.941.864-5;

d) da Secretaria da Saúde, Eleuses Vieira de Paiva, RG 
5.943.754, vago em decorrência da exoneração de Jeancarlo 
Gorinchteyn, RG 17.321.176;

e) da Secretaria da Educação, Renato Feder, RG 155121033/
SESP/PR, vago em decorrência da exoneração de Hubert Alquéres, 
RG 6.456.525-7;

f) da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, 
Natália Resende de Andrade Ávila, RG 4.083.352/SSP/DF, vago em 
decorrência da exoneração de João Octaviano Machado Neto, RG 
4.431.019-5;

g) da Secretaria da Segurança Pública, Guilherme Muraro Der-
rite, RG 26.508.136, vago em decorrência da exoneração de João 
Camilo Pires de Campos, R.Ex.B 026.112.151-1;

h) da Secretaria da Administração Penitenciária, Marcello 
Streifinger, RG 14.341.732, vago em decorrência da exoneração de 
Nivaldo Cesar Restivo, RG 13.191.896-5;

i) da Secretaria de Comunicação, Lais Vita Merces Souza, RG 
958142211/SSP/BA, vago em decorrência da exoneração de Cleber 
de Oliveira Mata, RG 30.436.395;

j) da Secretaria da Fazenda e Planejamento, Samuel Yoshiaki 
Oliveira Kinoshita, RG 30.064.128, vago em decorrência da exon-
eração de Felipe Scudeler Salto, RG 444515781;

k) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz 
Lima, RG M1566067/SSP/MG, vago em decorrência da exoneração 
de Bruno Caetano Raimundo, RG 28.241.849-0;

l) da Secretaria de Negócios Internacionais, Lucas Pedreira do 
Couto Ferraz, RG 24.762.569-3, vago em decorrência da exonera-
ção de Julio Serson, RG 9.288.884-7;

m) da Secretaria de Parcerias em Investimentos, Rafael Antonio 
Cren Benini, RG 25.243.050-5, vago em decorrência da exoneração 
de Tarcila Reis Jordão, RG 7.692.213-86/BA;

n) da Secretaria de Turismo e Viagens, Roberto Alves de 
Lucena, RG 16.352.833-0, vago em decorrência da exoneração de 
Vinicius Rene Lummertz Silva, RG 524.916/SSP/SC;

o) da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Mar-
cos da Costa, RG 11.550.060, vago em decorrência da exoneração 
de Célia Camargo Leão Edelmuth, RG 7.828.499-5;

p) da Secretaria de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes 
de Santana, RG 60.067.646-8, vago em decorrência da exoneração 
João Octaviano Machado Neto, RG 4.431.019-5;

q) da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 
Marcelo Cardinale Branco, RG 17.884.972-8, vago em decorrência 
da exoneração de Flavio Augusto Ayres Amary, RG 19.178.068-6;

r) da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Marilia Marton 
Correa, RG 25.625.920, vago em decorrência da exoneração de 
Sergio Henrique Sá Leitão Filho, RG 4.346.735-6/SSP/RJ;

s) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Antonio Júlio 
Junqueira de Queiroz, RG 8.364.675-9, vago em decorrência da 
exoneração de Francisco Matturro, RG 4.143.275-7;

t) da Secretaria de Desenvolvimento Social, Gilberto Nasci-
mento Junior, RG 26.441.441-X, vago em decorrência da exonera-
ção de Célia Camargo Leão Edelmuth, RG 7.828.499-5;

u) da Secretaria de Esportes, Helena dos Santos Reis, RG 
18.552.147-2, vago em decorrência da exoneração de Thiago 
Martins Milhim, RG 46.255.634-7;

v) da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, Marco Anto-
nio Assalve, RG 5.469.738-4, vago em decorrência de sua própria 
exoneração;

w) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan 
Agopyan, RG 4.810.600-8, vago em decorrência da exoneração de 
Rubens Emil Cury, RG 5.273.520.

II – Chefe da Casa Militar do Gabinete do Governador, o 
Coronel PM Henguel Ricardo Pereira, RG 21.124.192, vago em 
decorrência de sua própria exoneração. 

IV - 2 (dois) membros escolhidos pelo Secretário da Fazenda 
e Planejamento.

§ 1º - O Secretário da Fazenda e Planejamento substituirá o 
Presidente do CODEC em suas ausências e impedimentos.

§ 2º - A designação dos membros a que se refere o inciso 
IV deste artigo recairá em pessoa com formação profissional de 
nível superior e reconhecida experiência em assuntos econômico-
financeiros ou societários, para um mandato de 4 (quatro) anos, 
permitida a substituição no curso do período, bem como a 
recondução.”.(NR)

V – do Decreto nº 64.462, de 11 de setembro de 2019: 
a) o inciso V do artigo 3º, com redação dada pelo Decreto nº 

65.636, de 16 de abril de 2021: 
“V - Escritório do Governo do Estado de São Paulo em 

Brasília;”;(NR) 
b) o “caput” do artigo 8º: 
“Artigo 8º - O Escritório do Governo do Estado de São Paulo 

em Brasília é integrado por:”;(NR) 
c) a alínea “b” do inciso II do artigo 12: 
“b) o Centro de Apoio Logístico, do Escritório do Governo do 

Estado de São Paulo em Brasília;”; 
d) o inciso I do artigo 16: 
“I - o Centro de Apoio Logístico, do Escritório do Governo do 

Estado de São Paulo em Brasília;”;(NR) 
e) a denominação da Seção IV do Capítulo V: 
“Do Escritório do Governo do Estado de São Paulo em 

Brasília”;(NR)
f) do artigo 24: 
1. o “caput”: 
“Artigo 24 – O Escritório do Governo do Estado de São Paulo 

em Brasília tem, além de outras compreendidas em sua área de 
atuação, as seguintes atribuições:”;(NR) 

2. a alínea “a” do inciso I: 
“a) acompanhar a tramitação de projetos e proposições de 

interesse do Estado de São Paulo no Congresso Nacional;”;(NR) 
g) o artigo 43: 
“Artigo 43 - O Diretor do Centro de Apoio Logístico, do 

Escritório do Governo do Estado de São Paulo em Brasília, e os 
dirigentes de outras unidades que vierem a ser designadas como 
depositárias de veículos oficiais, em suas respectivas áreas de atu-
ação, têm as competências previstas no artigo 20 do Decreto nº 
9.543, de 1º de março de 1977.”.(NR)

Artigo 15 - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial:

I - o Decreto nº 50.760 de 8 de maio de 2006;
II – o Decreto nº 61.466, de 2 de setembro de 2015;
III – o artigo 25 do Decreto nº 64.462, de 11 de setembro 

de 2019;
IV - o inciso X do artigo 11 do Decreto nº 64.998, de 29 de 

maio de 2020;
V - o Decreto nº 65.662, de 29 de abril de 2021;
VI - o Decreto nº 65.920, de 11 de agosto de 2021;
VII - o artigo 1º do Decreto nº 66.854, de 15 de junho de 

2022;
VIII - os artigos 1º a 23 do Decreto nº 66.981, de 19 de julho 

de 2022;
IX – o Decreto nº 66.856, de 15 de junho 2022.
Palácio dos Bandeirantes, em 1º de janeiro de 2023
TARCÍSIO DE FREITAS

Atos do Governador
DECRETOS DE 1º-1-2023
Nomeando:
nos termos do inc. I do art. 20 da LC 180-78, os abaixo indica-

dos, para exercer, em comissão, os cargos de:
I - Secretário de Estado:
a) da Secretaria da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto de Souza, 

RG 8.405.102-4, vago em decorrência da exoneração de Fernando 
José da Costa, RG 19.857.861-1;

IX - aumentar a participação relativa da micro e pequena 
empresa no produto interno bruto da economia paulista, 
promovendo, dentre outros resultados:

a) a redução do tempo de abertura e baixa de empresas;
b) a redução do custo de cumprimento dos procedimentos 

exigidos dos empreendedores pelos órgãos e entidades do Estado;
c) o apoio às micro e pequenas empresas, em especial no 

tocante ao aumento da lucratividade e à capacitação e profis-
sionalização da gestão;

X - promover:
a) a articulação dos fatores de produção;
b) a eficiência da infraestrutura e da logística no âmbito 

do Estado, em articulação com a Secretaria de Meio Ambiente, 
Infraestrutura e Logística;

XI - desenvolver, qualificar e expandir o ensino técnico, tec-
nológico e profissionalizante, de modo a atender as necessidades 
da população e as demandas do mercado;

XII - fomentar o artesanato no Estado.
§ 1º - Para promover ações inseridas em seu campo funcional, 

a Secretaria poderá, respeitados o interesse público e a legislação 
pertinente, estabelecer relações e propor parcerias com órgãos e 
entidades públicos e privados, nacionais e estrangeiros.

§ 2º - O disposto no § 1º deste artigo abrange, inclusive, 
o fomento de atividades privadas afins ao campo funcional da 
Secretaria.”;(NR)

II - do Decreto nº 61.127, de 20 de fevereiro de 2015:
a) a ementa:
“Autoriza a Secretaria de Governo e Relações Institucionais a, 

representando o Estado, celebrar convênios com Municípios pau-
listas, visando à transferência de recursos financeiros para imple-
mentação do Programa “Atuação Especial em Municípios”.”;(NR)

b) o artigo 1º:
“Artigo 1º - Fica a Secretaria de Governo e Relações Institucio-

nais autorizada a representar o Estado na celebração de convênios 
com Municípios paulistas, que venham a constar de relações 
aprovadas por despacho governamental, publicadas no Diário 
Oficial do Estado, tendo como objeto a transferência de recursos 
financeiros para a execução de obras ou aquisição de veículos, 
materiais e equipamentos, dentro do Programa “Atuação Especial 
em Municípios.”;(NR)

III - do Decreto nº 61.229, de 17 de abril de 2015: 
a) a ementa:
“Autoriza o Secretário de Governo e Relações Institucionais a 

representar o Estado na celebração de convênios com Municípios 
paulistas, no âmbito do Programa “Articulação Municipal””;(NR)

b) o artigo 1º: 
“Artigo 1º - Fica o Secretário de Governo e Relações Institucio-

nais autorizado a representar o Estado na celebração de convênios 
com Municípios paulistas, no âmbito do Programa “Articulação 
Municipal”, tendo por objeto: 

I – a execução pelo Estado, direta ou indiretamente, de obras 
em bens públicos municipais; 

II – a transferência de recursos financeiros para a execução 
de obras em bens públicos municipais ou a aquisição de veículos, 
materiais e equipamentos. 

Parágrafo único – A instrução dos processos referentes a cada 
convênio observará o disposto no Decreto nº 66.173, de 26 de 
outubro de 2021.”;(NR)

IV - os artigos 1º e 2º do Decreto nº 64.219, de 6 de maio 
de 2019:

“Artigo 1º - O Conselho de Defesa dos Capitais do Estado 
– CODEC é órgão colegiado da Secretaria da Fazenda e Planeja-
mento, diretamente subordinado ao Titular da Pasta.

Artigo 2º - O Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – 
CODEC é composto pelos seguintes membros:

I - o Secretário-Chefe da Casa Civil, que é seu Presidente;
II - o Secretário da Fazenda e Planejamento;
III - o Secretário de Gestão e Governo Digital;
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