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40 – São Paulo, 129 (47) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 12 de março de 2019

Contratada: MBM Seguradora S/A
Processo: SERT 0217/2017, SDE 84/2019
Objeto: Prestação de serviços de Seguro de Vida e Acidentes 

Pessoais para Bolsistas do Programa Jovem Cidadão - Meu 
Primeiro Emprego

Cláusula Primeira: Da Prorrogação
O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 

(doze) meses, de 23-11-2018 a 22-11-2019.
Cláusula Segunda: Da Ratificação
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições 

contratuais não alteradas pelo presente instrumento.
Obs.: (Contrato Assinado pelo Chefe de Gabinete da antiga 

SERT, em 23-11-2018).
Data da assinatura: 23-11-2018.

 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

 Despacho do Diretor Administrativo, de 11-03-2019
Reti-Ratificando Ato Declaratório de dispensa de licitação, 

de acordo com o Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93. A escolha 
do exportador/beneficiário é de inteira responsabilidade do 
outorgado ou responsável pelo processo, assim como a justi-
ficativa técnica.

Contratadas: Asahi Spectra CO, Ltd, Equilab, INC, Mcneill 
Internacional, INC, Pensacom Enterprises Group LLC, Sellex, INC, 
Sigma Aldrich Chemie GMBH, SMS Scientific Methods, Thermo 
Fisher Scientific (Ashevillhe) LLC. Processo 19/008-M

 Extrato de Contrato
Processo 19/037-M
Contrato Fapesp 007/2019
Assinatura: 08-03-2019
Parecer Jurídico 199/2017 de 10-07-2017
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo – Fapesp. CNPJ: 43.828.151/0001-45
Contratada: MEI Diana Ramos de Oliveira 34745685823 

- ME.
CNPJ: 28.723.954/0001-41.
Objeto: Prestação de serviços de atendimento ao público 

para o evento: Reunião de apresentação da chamada de pro-
posta para o Centro de Pesquisa de Engenharia em Inteligência 
Artificial IBM-Fapesp.

Valor Total: R$ 780,00
Vigência: 90 (noventa) dias, iniciando-se a partir da assina-

tura do Contrato.
Modalidade: Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, 

inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

 Habitação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Comunicado
Ata da 05ª Sessão Ordinária do Grupo de Análise e Aprova-

ção de Projetos Habitacionais – GRAPROHAB
Aos Doze Dias do Mês de Fevereiro do Ano de Dois Mil e 

Dezenove, na Rua Boa Vista, 170 – 15º andar, realizou-se a Quin-
ta Sessão Ordinária do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos 
Habitacionais. Presentes os Representantes conforme a compe-
tente lista de presença. Às dez horas havendo número regimen-
tal, respondendo pela Presidência do GRAPROHAB o Dr. Lacir 
Ferreira Baldusco declarou abertos os trabalhos, passando-se à 
apreciação dos itens constantes da ordem do dia: 01 – Leitura e 
discussão da Ata da 04ª Sessão Ordinária/2019, a qual posta em 
votação foi considerada aprovada. 02 – Leitura da Correspondên-
cia Recebida. 03 – Análise da Reabertura do protocolo 14.659 
referente ao Loteamento “Jardim Cidade Universitária II”, no 
Município de Limeira, tendo como interessado Barros Ferreira 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Após discussão os Represen-
tantes da Secretaria da Habitação e da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo consideraram o projeto aprovado. O Certifi-
cado de Aprovação foi emitido com o número 041/2019. 04 – 
Análise das Exigências Técnicas do protocolo 14.677 referente ao 
Loteamento “Royal Garden Botucatu”, no Município de Botuca-
tu, tendo como interessado Luciano Soares e Outros. Após discus-
são o Representante da Secretaria da Habitação indeferiu o pro-
jeto e os Representantes do DAEE, da Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo e da Sabesp o consideraram aprovado. 05 
– Análise da Reabertura do protocolo 14.729 referente ao Lotea-
mento “Mirante das Paineiras”, no Município de Sertãozinho, 
tendo como interessado PHERCON Imóveis Ltda. Após discussão 
os Representantes da Secretaria da Habitação e da Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo consideraram o projeto apro-
vado. O Certificado de Aprovação foi emitido com o número 
042/2019. 06 – Análise da Reabertura do protocolo 14.965 refe-
rente ao Loteamento “Jardim Flamingo”, no Município de Valen-
tim Gentil tendo como interessado Alcir Aparecido Cuin e Outras. 
Após discussão os Representantes da Secretaria da Habitação e 
da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo apresentaram 
exigências técnicas e os Representantes da Sabesp considerou o 
projeto aprovado. 07 – Análise da Reabertura do protocolo 
15.038 referente ao Loteamento “São José”, no Município de 
Castilho, tendo como interessado Loteamento São José – Casti-

 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO

 Comunicado
Os processos avaliados pelo Setor Técnico da UNIDADE DE 

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, que:
1-) Para continuarem o prosseguimento da instrução neces-

sitam de documentação complementar, conforme orientação 
constante em cada item, devem ser atendidos em prazo padrão 
de 60 dias.

2-) Estão ISENTOS de aprovação, poderão ter seus projetos 
excedentes retirados em nosso Protocolo, à Rua Mauá 51, 3º 
andar, São Paulo, horário comercial da segunda a sexta no horá-
rio das 9h às 17hs, 05 (cinco) dias úteis após a publicação no D.O.

COMUNICADO
Processo 52202
Interessado: A Lasca Consultoria e Assessoria em Arque-

ologia Ltda
Referente às obras de duplicações da Rodovia Raposo 

Tavares SP-270, KM88,5, na área envoltória de proteção do 
bem tombado "Casa Grande do Brigadeiro Tobias - Sorocaba/SP

Comunique-se: Para prosseguimento da instituição e con-
siderando que a documentação enviada não mostra especifica-
mente e em escala adequada as intervenções no perímetro da 
área envoltória em questão, deverá ser apresentado:

I) peças gráficas em escala adequada para boa visualização, 
indicando as dimensões, a extensão da intervenção e sua inter-
ferência no bem tombado e a área envoltória que lhe correspon-
de (ref.N. Desenho Interno VO-SP270/00-0086.90-DUP-A1-GE/
DE.F-002.Od);

II) memorial especifico da intervenção no trecho específico 
inserido na área envoltória em questão, compreendida num raio 
de 300 (trezentos) metros em torno do sítio tombado;

III) projeto paisagístico propondo recuperação da área 
envoltória do bem tombado

IV) atualização do laudo de vibração avaliando potenciais 
danos à edificação tombada, considerando as condições atuais 
do edifício.

Processo 82943
Interessado: ROGÊRIO DE SOUZA VALENTE
Referente ao imóvel localizado na: RUA ITAJUBA, 132, 

PACAEMBU - SÃO PAULO/SP
Comunique-se – Para prosseguimento da instrução deverá 

ser apresentado:
I) Relatório fotográfico dos elementos arbóreos existentes 

no lote e na calçada, com identificação (nome vulgar ou cientí-
fico) e relacionados às suas representações em projeto (utilizar 
mesma numeração nas fotos e no projeto).

II) Desenho em elevação do muro de fechamento do lote no 
alinhamento, de acordo com a restrição contratual da Cia. City 
que consta em escritura do imóvel.

III) Corrigir os dados de taxa de ocupação, coeficiente de 
aproveitamento e permeabilidade na tabela de áreas do projeto.

 FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA 
LATINA

 Termos
Termo de Autorização de Uso 10/2019
Processo 447/2018
TAU 10/2019
Outorgante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA.
Outorgada: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - 

UNICAMP
Objeto: Realização do evento: SEMINÁRIO “MULHERES NO 

TRABALHO”, no Auditório Simón Bolívar (Plateia a + Foyer).
Cessão gratuita
Período: de 07 a 08-03-2019
Data da Assinatura: 07-03-2019
 Extrato de Contrato
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA E AXA CORPORATE SOLU-
TIONS SEGUROS S.A, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SEGURO DE OBRAS DE ARTE.

Processo 28/2018
Contrato 01/2019
Contratante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA.
Contratada: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
Objeto: Prestação de serviços de Seguro para as obras de 

arte da Fundação Memorial da América Latina.
Valor: R$ 11.176,00
Vigência: 12 meses a contar da data estabelecida para início 

dos serviços (08/03/2019 a 07-03-2020)
Data da Assinatura: 25-02-2019

 Desenvolvimento 
Econômico
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

 Primeiro Termo de Aditamento
Contrato 021/2017
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico em 

substituição a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 
(Pasta desativada pelo Decreto 64.059, de 01-01-2019).

km 598+959,50m (travessia-aérea), km 600+582m (travessia-
-aérea), com extensão total de 4.356,50 metros.

Termo 007/2019 - Protocolo: 017630-07/DER/2018 - Assi-
natura: 24-01-2019 - Valor: R$ 28.949,45 - Partes: DER e 
Telefônica Brasil S/A - Objeto: Autorização para ocupação com 
implantação de linhas físicas aéreas de telecomunicações, com 
cabos de fibras ópticas na faixa de domínio na SPA-357/326, 
km 002+829,40m ao km 005+301m(LE), com extensão total de 
2.471,60 metros.

Termo 008/2019 - Protocolo: 063720-07/DER/2018 - Assi-
natura: 24-01-2019 - Valor: R$ 28.789,46 - Partes: DER e Tele-
fônica Brasil S/A - Objeto: Autorização em caráter excepcional 
para ocupação com implantação de linhas físicas aéreas de 
telecomunicações, com cabos de fibras ópticas na faixa de 
domínio na SP-421, km 013+436,20m ao km 015+408,70m 
(LE), km 015+408,70m (travessia) e km 015+408,70m ao km 
015+505,30m (LD), com extensão total de 2.130,10 metros.

 DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
 Extrato de Nota de Empenho
Nota de Empenho: 2019NE00104 – Processo: Protocolo 

010652/07/DER/2019 – Modalidade: Dispensa de Licitação – 
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão 
Regional de São José do Rio Preto/SP – Contratada: Baleira 
Ltda - ME Objeto: Abertura de processo licitatório (Dispensa de 
Licitação) para a aquisição de café, açúcar, chás e adoçantes, 
destinados ao uso Divisão Regional de São José do Rio Preto/
SP (DR.9), e Residências de Conservação Data da Emissão: 
01-03-2019. Valor: R$ 405,10 UGE: 162101, Programa de Tra-
balho: 26122160560920000 Natureza da Despesa: 33903010 
do exercício de 2019.

Nota de Empenho: 2019NE00105 – Processo: Protocolo 
010652/07/DER/2019 – Modalidade: Dispensa de Licitação – 
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão 
Regional de São José do Rio Preto/SP – Contratada: DPS Gonçal-
ves Ind. E Comercio de Alimentos Ltda – EPP. Objeto: Abertura 
de processo licitatório (Dispensa de Licitação) para a aquisição 
de café, açúcar, chás e adoçantes, destinados ao uso Divisão 
Regional de São José do Rio Preto/SP (DR.9), e Residências de 
Conservação Data da Emissão: 01-03-2019. Valor: R$ 4.280,00 
UGE: 162101, Programa de Trabalho: 26122160560920000 
Natureza da Despesa: 33903010 do exercício de 2019.

Nota de Empenho: 2019NE00106 – Processo: Protocolo 
010635/07/DER/2019 – Modalidade: Dispensa de Licitação – 
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão 
Regional de São José do Rio Preto/SP – Contratada: Nutricionale 
Comercio de Alimentos Ltda. Objeto: Abertura de processo lici-
tatório (Dispensa de Licitação) para a aquisição de materiais 
descartáveis, destinados ao uso Divisão Regional de São José do 
Rio Preto/SP (DR.9), e Residências de Conservação Data da Emis-
são: 07-03-2019. Valor: R$ 1.468,00 UGE: 162101, Programa de 
Trabalho: 26122160560920000 Natureza da Despesa: 33903013 
do exercício de 2019.

Nota de Empenho: 2019NE00107 – Processo: Protocolo 
010640/07/DER/2019 – Modalidade: Dispensa de Licitação – 
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão 
Regional de São José do Rio Preto/SP – Contratada: Eletridal 
Comercio e Serviço Ltda Objeto: Abertura de processo licitatório 
(Dispensa de Licitação) para a aquisição de materiais de higiene, 
destinados ao uso Divisão Regional de São José do Rio Preto/
SP (DR.9), e Residências de Conservação Data da Emissão: 
07-03-2019. Valor: R$ 1.400,00 UGE: 162101, Programa de 
Trabalho: 26122160560920000 Natureza da Despesa: 33903015 
do exercício de 2019.

 Cultura e Economia 
Criativa
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Termos
Apostilamento 07/2019
Processo 1063653/2017
Contrato 008/2018
TERMO DE APOSTILAMENTO 07/2019 DO CONTRATO 

08/2018 ENTRE A SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIA-
TIVA POR MEIO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E A FUNDAÇÃO 
GETÚLIO VARGAS- FGV.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo a 

modificação unilateral do contrato SC 008/2018, por parte desta 
Secretaria, visando a alteração do Cronograma de Execução 
dos serviços relativos ao projeto “Avaliação e Proposição de 
Melhorias dos Pontos e Pontões da Cultura” contemplando o 
ajuste da entrega do Produto 13 – Proposição de Melhorias 
e Planos de Ação para a SEC SP, para 18-03-2019 conforme 
discriminado abaixo:

Considerando os reflexos das imprevisíveis altas recentes 
do material asfáltico nos contratos mantidos com a Autarquia;

Considerando o risco de paralização de obras, com consequ-
ências imprevisíveis ao interesse público; resolve:

Artigo 1º - Fica instituído no Departamento o Grupo de 
Trabalho - GT-92 - para fins de estabelecer critérios e definir 
procedimentos nas demandas de realinhamento de preços em 
contratos de obras, em razão dos reajustes dos preços de petró-
leo e seus reflexos no material asfáltico.

Artigo 2º - O Grupo de Trabalho ora instituído acha-se 
representado pelos órgãos e áreas, com a seguinte constituição 
e sob a coordenação do primeiro designado:

Diretoria de Engenharia – DE
Titular: José Carlos de Moraes Rodrigues Alves – RG 

3.804.319-1
Titular: Jorge Masaaki Sakai – RG: 6.558.475
Suplente: Reinaldo Mendes – RG: 6.640.141
Diretoria de Planejamento – DP
Titular: Sonia Maria Marcitelli – RG:6.181.784
Suplente: Solange Rodrigues Teixeira Assis – RG:16.472.877-

6
Diretoria de Administração – DA
Titular: Arthur de Almeida Mazzei Gonçalves – 

RG:34.535.177-0
Suplente: Ednor Corrêa de Melo Junior – RG:28.643.234-1
Diretoria de Operações – DO
Titular: Hamilton Cesar da Cunha - RG::28.317.467
Suplente: Deni Loretti Filho - RG: 10.226.281-0
Unidade de Coordenação do Programa de Recuperação de 

Rodovias do Estado de São Paulo - UCPRR
Titular: Raphael do Amaral Campos Junior – RG: 4.541.124
Suplente: Rubens Souza Munhos Junior – RG: 4.978.049
§ 1º – O Coordenador contará com o suporte das Diretorias 

Regionais quando necessário.
§ 2º - O Coordenador indicará servidor e/ou colaborador 

para secretariar os trabalhos do GT-92.
Artigo 3º - O Grupo de Trabalho realizará reuniões pertinen-

tes ao assunto de acordo com a necessidade, sob a convocação 
de seu Coordenador e desenvolverá seus trabalhos sem prejuízo 
das atribuições normais de seus integrantes.

Artigo 4º - O Coordenador do GT-92 poderá convidar, sem-
pre que oportuno ou necessário, órgãos, instituições, entidades 
públicas ou privadas, devidamente constituídas, bem como 
empresas privadas para participarem de reuniões, a título de 
colaboração e/ou para auxílio técnico e contribuição ao desen-
volvimento dos trabalhos.

Artigo 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. (referente ao Protocolo 003242/07/DER/2017 – 6º) 
(Republicada por conter incorreções)

 Despacho do Superintendente, de 11-03-2019
Diante dos elementos de instrução constantes dos autos, 

notadamente a solicitação do Gestor do Patrimônio Mobiliário/
Frota e do Diretor de Administração, constante de fls. 97/98 e, 
considerando que após a avaliação do binômio oportunidade/
conveniência sócio econômica, a presente medida pelos fins 
sociais a que se destina, é a melhor forma de alienação, de 
acordo com o disposto no inciso II, letra “a” do artigo 17, da 
Lei 8666, de 21-06-1993, autorizo o Departamento de Estradas 
de Rodagem a alienar, por meio de doação, ao Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp, os Bens Perma-
nentes relacionados às fls. 94/96-v, devidamente baixados do 
patrimônio desta Autarquia. (Protocolo 042561/07/DER/2018)

 Despacho do Superintendente, de 11-03-2019
Diante dos elementos de instrução deste protocolo, salien-

tando-se o parecer CJ/DER 101/2019, fls. 41/48, com fundamen-
to no art. 6º, § 1º da DTM–SUP/DER-012/2016, nego provimento 
à defesa de fls. 25, formulada por Angela Maria Santana Oliveira 
e mantenho a cobrança dos danos causados à Autarquia.

(Protocolo 044200/07/DER/2018)

 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

 Extrato de Termo de Autorização de Uso
Termo 005/2019 - Protocolo: 062014-07/DER/2018 - Assi-

natura: 24-01-2019 - Valor: R$ 280.433,97 - Partes: DER e 
Telefônica Brasil S/A - Objeto: Autorização para ocupação com 
implantação de linhas físicas aéreas de telecomunicações, 
com cabos de fibras ópticas na faixa de domínio na SP-249, 
km 158+403m ao km 158+443m(LE), km 158+443m ao km 
176+377m (LD), km 176+377m ao km 176+477m (LE), km 
177+958m ao km 189+815m (LD), km 158+443m(travessia), 
km 176+377m (travessia) e km 177+958m (travessia), com 
extensão total de 30.069,00 metros.

Termo 006/2019 - Protocolo: 001121-07/DER/2019 - Assi-
natura: 28-01-2019 - Valor: R$ 44.758,94 - Partes: DER e 
Telefônica Brasil S/A - Objeto: Autorização para ocupação 
com implantação de linhas físicas aéreas e subterrâneas de 
telecomunicações, com cabos de fibras ópticas na faixa de 
domínio na SP-322, km 597+163,50m ao km 598+484,50m(LD-
-aérea), km 598+484,50m ao km 598+959,50 (LD-subt.), km 
598+959,50m ao km 600+582m (LE-aérea), km 600+582m ao 
km 601+375m (LD-aérea), km 597+163,50m (travessia-aérea), 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do contrato SC 008/2018, permanecendo válidas 

e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A SECRETARIA DA CULTURA providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua 

eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado - D.O, consoante ao que dispõe o art. 
61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

(6-3-2019)

 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO
 Retificação do D.O. 16-2-2019
Em atendimento aos princípios da legalidade e da publicidade constantes do artigo 37 da Constituição Federal, cominado com 

o artigo 111 da Constituição Estadual e, ainda, em cumprimento ao disposto no artigo 33 da Lei Estadual 16.511 de 27-07-2017, 
apresentamos o Relatório Quadrimestral do Contrato de Gestão 01/2016, firmado com a Organização Social de Cultura Catavento 
Cultural e Educacional, sob atuação na área de Formação Cultural. Relatório de receitas e despesas com detalhamento de execução 
orçamentária – Período de 01-09-2018 a 31-12-2018 – 3º Quadrimestre – Exercício 2018 – Contrato de Gestão 01/2016 – o fomen-
to e a operacionalização da gestão e a execução das atividades e serviços na área de iniciação, formação e difusão de atividades 
artistico-culturais desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura nas unidades localizadas no setor "A" (Vila Curuça, Itaim Paulista, Sapo-
pemba, Cidade Tiradentes e Parque Belém).

Catavento Cultural e Educacional
CONTRATO DE GESTÃO 01/2016- RELATÓRIO DE RECEITAS / DESPESAS - 3º QUADRIMESTRE DE 2018
RELATÓRIO GERENCIAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

DESCRIÇÃO SETEMBRO-18 OUTUBRO-18 NOVEMBRO-18 DEZEMBRO-18 VALOR ACUMULADO

SALDO INICIAL 14.195.000,48 12.856.259,01 16.136.455,31 15.167.771,75 14.195.000,48
RECEITAS REALIZADAS

1.01.1.1.1 - Créditos de Órgão Público 1.100.000,00 5.760.000,00 2.000.000,00 0,00 8.860.000,00
1.01.1.3.1 - Créditos Rendim. Aplic. Financeiras 59.741,83 73.434,85 72.777,37 62.335,21 268.289,26
1.01.1.9.1 - Outros Créditos 1.522,43 0,45 0,00 2.388,91 3.911,79
TOTAL DAS RECEITAS 1.161.264,26 5.833.435,30 2.072.777,37 64.724,12 9.132.201,05

DESPESAS REALIZADAS
2.01.1.1.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Diretoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.1.1.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Diretoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.1.2.1 - Salários e Encargos - Área Meio - Demais (217.489,47) (216.494,59) (272.259,84) (322.191,83) (1.028.435,73)
2.01.1.2.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Demais (1.383.660,46) (1.395.547,36) (1.811.648,16) (2.615.875,26) (7.206.731,24)
2.01.1.3.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Estagiários 0,00 0,00 0,00 - 0,00
2.01.1.4.2 - Salários e Encargos - Área Fim - Monitores Aprendizes (30.975,62) (27.821,87) (32.266,09) (39.520,43) (130.584,01)
2.01.2 - Prestadores de Serviços (316.512,35) (286.263,27) (299.223,14) (463.191,00) (1.365.189,76)
2.02 - Custos Administrativos (124.893,32) (159.229,07) (176.061,14) (154.726,19) (614.909,72)
2.03 - Programa de Edificações: Conservação Manut. e Segurança (69.127,25) (60.996,06) (92.379,85) (185.585,61) (408.088,77)
2.04 - Biblioteca (9.511,37) (4.780,74) (4.853,46) (20.340,70) (39.486,27)
2.05 - Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro (146.487,81) (142.642,88) (145.126,64) (129.403,62) (563.660,95)
2.06 - Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais (188.133,34) (230.475,55) (189.307,42) (176.534,36) (784.450,67)
2.08 - Programa de Comunicação (12.878,74) (28.513,04) (19.145,76) (26.495,21) (87.032,75)
TOTAL DAS DESPESAS (2.499.669,73) (2.552.764,43) (3.042.271,50) (4.133.864,21) (12.228.569,87)
SALDO MENSAL (1.338.405,47) 3.280.670,87 (969.494,13) (4.069.140,09) (3.096.368,82)
(+/-) Total dos Adiantamentos e despesas do mês seguinte (336,00) (474,57) 810,57 (1.535,24) (1.535,24)
SALDO ACUMULADO 12.856.259,01 16.136.455,31 15.167.771,75 11.097.096,42 11.097.096,42
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Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até 
o presente momento não é tombado pelo CONDEPHAAT, não 
se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo 
CONDEPHAAT e não está em estudo de tombamento por este 
órgão, as intervenções a serem nele realizadas estão isentas 
da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.
idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente infor-
mação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos 
demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 83920
Interessado: Murilo Tolentino das Neves
Referente ao imóvel localizado na: Avenida Dom Pedro I, 

508, Vila Monumento - São Paulo/SP
Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até 

o presente momento não é tombado pelo CONDEPHAAT, não 
se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo 
CONDEPHAAT e não está em estudo de tombamento por este 
órgão, as intervenções a serem nele realizadas estão isentas 
da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.
idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente infor-
mação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos 
demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 52202
Interessado: Concessionária de Rodovias do Oeste de São 

Paulo
Referente ao imóvel localizado na: Rodovia Raposo Tavares/

SP-270/KM 88,5/, 00, Casa Grande do Brigadeiro Tobias - Briga-
deiro Tobias/SP

Comunique-se: Para prosseguimento da instrução e con-
clusão da análise técnica e posterior encaminhamento à deli-
beração do Condephaat, deverá ser apresentada nova via da 
peça gráfica e - se necessário - indicação de outros detalhes 
da proposta na área próxima ao bem protegido, bem como 
indicação da eventual necessidade de realização de drenagens, 
canalizações, caixas de passagem ou retenção.

Processo 82831
Interessado: Marques Administração de Bens Ltda
Referente ao imóvel localizado na: Avenida Republica do 

Libano, 874/ 834, Ibirapuera - São Paulo/SP
Comunique-se: Em atendimento à solicitação do interes-

sado, fica concedida a dilação de prazo de 60 dias - a contar 
a partir da data desta publicação no Diário Oficial - para que 
seja atendido o comunique-se publicado no Diário Oficial de 
01-06-2019, página 45

Processo 82843
Interessado: GMR 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Referente ao imóvel localizado na: Rua Clóvis Bueno de 

Azevedo, 176 E 130, Ipiranga - São Paulo/SP
Comunique-se: Para prosseguimento da instrução e pos-

terior encaminhamento para deliberação do Colegiado, faz-se 
necessária a apresentação de peças gráficas em escala 1:100, 
nível estudo preliminar, com implantação (onde esteja repre-
sentada a volumetria do edifício em relação ao lote), planta 
dos pavimentos, cortes, elevações e fachadas, além de memorial 
descritivo simplificado dos acabamentos externos a serem 
utilizados.

Processo 83336
Interessado: Associação Pinacoteca Arte e Cultura
Referente ao imóvel localizado na: Avenida Tiradentes, 273, 

Luz - São Paulo/SP
Comunique-se: Para prosseguimento da instrução e de acor-

do com o parecer técnico emitido, deverá o interessado apresen-
tar o projeto pretendido em plantas de arquitetura de forma a 
conter a implantação do edifício no lote, a indicação das Ruas 
Ribeiro de Lima e Avenida Tiradentes, os edifícios existentes e 
a situação pretendida com fachadas e cortes, em escala 1:100, 
com cotas, tabelas de áreas a construir, a demolir, a manter, bem 
como o edifício novo e as elevações do edifício novo em relação 
aos tombados. Todas as cópias deverão ser assinadas por res-
ponsável técnico, autor do projeto e proprietário.

Processo 83882
Interessado: Moacir Carpinetti JR.
Referente ao imóvel localizado na: Estr. Munic. Praia Dura 

Fortaleza s/n, LT 01, Qd 05, Loteamento Praia Vermelha do Sul, 
Praia Vermelha do Sul - Ubatuba/SP

Comunique-se: Para prosseguimento da instrução deverá 
ser apresentado um corte longitudinal da residência proposta, 
incorporando o perfil natural do terreno.

Processo 83889
Interessado: Viviane de Oliveira
Referente ao imóvel localizado na: Avenida Itaquera, 5889 

e 5889 - PT Área B LT J, Itaquera - São Paulo/SP
Comunique-se: Considerando que os imóveis em questão 

até o presente momento não são tombados pelo CONDEPHAAT, 
não se encontram inseridos em área envoltória de bem tombado 
pelo CONDEPHAAT e não estão em estudo de tombamento por 
este órgão, as intervenções a serem nele realizadas estão isentas 
da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.
idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente infor-
mação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos 
demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 83913
Interessado: Tenda Negócios Imobiliários S/A
Referente ao imóvel localizado na: Rua Amparo, 120, Vila 

Prudente - São Paulo/SP
Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até 

o presente momento não é tombado pelo CONDEPHAAT, não 
se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo 
CONDEPHAAT e não está em estudo de tombamento por este 
órgão, as intervenções a serem nele realizadas estão isentas 
da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.
idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente infor-
mação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos 
demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 83918
Interessado: Sinval da Costa Nunes
Referente ao imóvel localizado na: Rua da Paz, 1957, 1957 

A, 1957 B, Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP
Comunique-se: Considerando que os imóveis em questão 

até o presente momento não são tombados pelo CONDEPHAAT, 
não se encontram inseridos em área envoltória de bem tombado 
pelo CONDEPHAAT e não estão em estudo de tombamento por 
este órgão, as intervenções a serem nele realizadas estão isentas 
da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.
idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente infor-
mação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos 
demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 83922
Interessado: Marcos Renato Denadai
Referente ao imóvel localizado na: Rodovia Dom Gabriel 

Paulino Bueno Couto, 1606 e 1936, Nova Era - Itupeva/SP
Comunique-se: Considerando que os imóveis em questão 

até o presente momento não são tombados pelo CONDEPHAAT, 
não se encontram inseridos em área envoltória de bem tombado 
pelo CONDEPHAAT e não estão em estudo de tombamento por 
este órgão, as intervenções a serem nele realizadas estão isentas 
da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.
idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente infor-
mação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos 
demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 83924
Interessado: Marcos Renato Denadai
Referente ao imóvel localizado na: Avenida Marginal Direita 

do Tietê, 342, Vila Jaguara - São Paulo/SP
Comunique-se: Considerando que o imóvel em questão até 

o presente momento não é tombado pelo CONDEPHAAT, não 
se encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo 
CONDEPHAAT e não está em estudo de tombamento por este 
órgão, as intervenções a serem nele realizadas estão isentas 

 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

 Despacho do Superintendente do DER, de 6-8-2019
Protocolo DER/2090181/2019, fica declarado Encerrado o 

Convênio 5.594/2012, celebrado com a Prefeitura Municipal de 
Nova Campina.

 Extrato
Termo Aditivo Modificativo ao Convênio
Protocolo nº DER/1759953/2019. Termo Aditivo e Modifi-

cativo 184. Segundo Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio 
5.747 de 04-06-2018, celebrado entre o Departamento de 
Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo e o Município Fer-
nandópolis. Da Alteração: Da CLAUSULA PRIMEIRA - Do objeto 
do Convênio 5.747 de 04-06-2018, passa ter a seguinte redação: 
“O presente Convênio tem por objetivo a execução das obras 
e serviços de pavimentação asfáltica, implantação de guias, 
sarjetas, sistema de drenagem e sinalização no prolongamento 
da Avenida Marginal Luiz Brambati com 450 m de extensão 
no município de Fernandópolis, conforme Plano de Trabalho 
de fls. 231/241 que o integra”. Da CLÁUSULA DÉCIMA – Do 
prazo e da prorrogação do Convênio 5.747/2018, passa a ter a 
seguinte redação: “O prazo de vigência do presente Convênio 
é de 39 meses, contado da data de sua assinatura, projetando 
seu término para 06-07-2021, com eficácia a partir da data da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, podendo ser prorrogado, mediante termo próprio e mútuo 
consentimento, até o máximo de 60 meses”. Da CLAUSULA 
IV - DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do 
Convênio 5.747 de 04-06-2018, que não colidam com o presente 
termo. Data: 06-08-2019.

 Cultura e Economia 
Criativa
 UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

 UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

 Despacho do Diretor, de 9-8-2019
Diante dos elementos que instruem os autos, decido, con-

forme artigo 21, da Resolução SC 96, de 22-11-2011, aprovar as 
contas dos seguintes projetos:

Interessado: Rogério Takashi Cardoso
Projeto: I festival Regional de Curtas "Meu Primeiro Filme" 

- 27306
Procedimento: 742986/2019
Interessado: Raul Marques da Silva
Projeto: Guia Rio Preto - Histórias da Terra de São José - 

24609
Procedimento: 73745/2018
Interessado: Carolina Martins Delduque
Projeto: Incubadora de Grupos Teatrais de Tatuí - 18169
Procedimento: 1145036/2018
Interessado: Instituto Dakpa
Projeto: Intenso e Veloz, automkobilismo no coração - 

20036
Procedimento: 1414251/2019
Interessado: SIS Editora Produção de Imagem
Projeto: LIV - 25145
Procedimento: 608256/2018
Interessado: Diogo Leite da Silva
Projeto: LIV Moraes apresenta: Sanfonas para Domingui-

nhos - 24480
Procedimento: 216475/2019
Interessado: Fudação Victorio Lanza
Projeto: Manhã Saudade - 8027
Procedimento: 47642/2012
Interessado: Cinerama Filmes - CF Ltda
Projeto: Mil Anos de Espera - 11738
Procedimento: 1370629/2019
Interessado: Matel Comunicações Ltda
Projeto: Movimentum - 8777
Procedimento: 127534/2012
Interessado: TSA Marketing Cultural Eventos e Comunica-

ção Ltda
Projeto: Nova Sinfonia - 19739
Procedimento: 573330/2019
Interessado: Fundação Victorio Lanza
Projeto: No clima da saudade - 7923
Procedimento: 47641/2012
Interessado: Aguinaldo de Fiori Filho
Projeto: Os óculos de Pedro Antão - média/cinema - 1624
Procedimento: 21860/2010
Interessado: Conteúdo Orgânico Produção Fotográfica Ltda 

- EPP
Projeto: Plataforma Música Contemporânea (título provi-

sório) - 25978
Procedimento: 294691/2018
Interessado: B Side Produção de Vídeo Ltda
Projeto: Posto 2 - 20286
Procedimento: 2003595/2018
Interessado: Cooperativa Paulista ed Teatro / Julia de 

Moraes Pires
Projeto: Quarança - 19995
Procedimento: 1792447/2018
Interessado: Três Marias Assessoria em Eventos Ltda - ME
Projeto: Sâo Paulo (Conexão Dança) Pernambuco - 14047
Procedimento: 47435/2014
Interessado: Felipe os Santos Alves
Projeto: Temporada de Concertos 2014-2015 - Orquestra 

Sinfônica Jovem do Interior - 14693
Procedimento: 120299/2014
Interessado: André Oliveira da Silva
Projeto: Trilhas Inesquecíveis - 22209
Procedimento: 2132129/2018
Interessado: Casa da Batucada Produções Artísticas Ltda
Projeto: Turnê Amar Amanhecer - 18370
Procedimento: 1165100/2018
Interessado: Amós Moreira de Oliveira
Projeto: Neymar Junior - 24712
Procedimento: 123940/2019
Interessado: Ligia Maria Ramos de Castro
Projeto: Reverso - 25560
Procedimento: 406998/2018

 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO

 Comunicado
Os processos avaliados pelo Setor Técnico da Unidade de 

Preservação do Patrimônio Histórico, que:
1-) Para continuarem o prosseguimento da instrução neces-

sitam de documentação complementar, conforme orientação 
constante em cada item, devem ser atendidos em prazo padrão 
de 60 dias.

2-) Estão Isentos de aprovação, poderão ter seus projetos 
excedentes retirados em nosso Protocolo, à Rua Mauá 51, 3º 
andar, São Paulo, horário comercial da segunda a sexta no 
horário das 9h às 17hs, 05 dias úteis após a publicação no D.O.

Processo 83877
Interessado: Rodrigo Souza Accacio
Referente ao imóvel localizado na: Rua Zacarias Daca (Esq 

C/ Av Miguel Yunes), 600, Jd Santa Branca - São Paulo/SP

Rodagem do Estado de São Paulo-DER/SP, dividido em 02 lotes, 
Lote 2, DR.4/Araraquara; DR.5/Cubatão; DR.6/Taubaté; DR.8/
Ribeirão Preto; DR.9/São José do Rio Preto; DR.11/Araçatuba; 
DR.12/Presidente Prudente; DR.13/Rio Claro e DR.14/Barretos. 
Edital 013/14-CO – A manifestação jurídica foi expedida por 
meio do Parecer CJ/DER 356/19. – A prorrogação do contrato foi 
autorizada e justificada pelo Superintendente em 16.7.19 à fl. 
82 do Protocolo. – 1. Cláusula Primeira: Da Prorrogação: O prazo 
de execução dos serviços fica prorrogado por mais 12 meses, de 
16.7.19 a 15.7.20, perfazendo excepcionalmente o total de 72 
meses. – 2. Cláusula Segunda: Do Cronograma: O cronograma, 
autuado à fl. 37 do protocolo, foi aprovado pelo Superintendente 
e regulará o andamento da execução dos serviços. – 3. Cláusula 
Terceira: Do Valor e Recursos Orçamentários: O valor estimado 
do presente aditamento é de R$ 2.975.321,84 para cobertura 
de 12 meses, sendo o valor de R$ 1.239.717,43 para o presente 
exercício, o valor de R$ 1.735.604,41 para o exercício de 2020, 
onerando o orçamento em sua classificação orçamentária 
26782160549030000-33903999. O valor do contrato passa 
a ser de R$ 18.660.637,71 – 4. Cláusula Quarta: Do Anexo I 
(orçamento/proposta): O Anexo I, autuado à fl. 35 do Protocolo, 
foi aprovado pelo Diretor de Operações em 15.7.19, à fl. 74 do 
mesmo. – 5. Cláusula Quinta: Da Garantia: A caução que se 
encontra depositada, garante a execução da presente prorroga-
ção contratual, com vigência do título revalidada. – 6. Cláusula 
Sexta: Extinção Contratual: Na hipótese de viabilização de novo 
contrato, sem prejuízo do disposto na cláusula 16 do contrato 
e, em face da concordância da Contratada, o DER reserva-se o 
direito de extinguir o contrato, sem qualquer ônus adicional para 
o Departamento, rescindindo-o. – 7. Cláusula Sétima: Do Escla-
recimento: Este é o 5º Termo Aditivo e Modificativo do Contrato. 
– 8. Cláusula Oitava: Da Confirmação: Continuam em vigor as 
demais cláusulas do contrato que não colidam com o presente.

 DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
 Extratos de Notas de Empenhos
Nota de Empenho: 2019NE00311 – Processo: Protocolo DER 

1992739/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação – Contratan-
te: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão Regional 
de São José do Rio Preto/SP – Contratada: Torpedo Comércio 
de Computadores Ltda – EPP Objeto: Abertura de processo 
licitatório (Dispensa de Licitação) para aquisição de cartuchos 
para impressoras e materiais de informática, destinados ao uso 
da Regional de São José do Rio Preto/SP (DR.9) e Residências de 
Conservação. Data da Emissão: 07-08-2019. Valor: R$ 2.430,00 
UGE: 162101, Programa de Trabalho: 2612216056092000 Natu-
reza da Despesa: 33903060 do exercício de 2019. O Edital 
padrão foi pré aprovado pela PGE com base no artigo 38 pará-
grafo único da Lei Federal 8.666/93.

Nota de Empenho: 2019NE00312 – Processo: Protocolo DER 
1992739/2019. Modalidade: Dispensa de Licitação – Contratan-
te: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão Regional 
de São José do Rio Preto/SP – Contratada: Torpedo Comércio 
de Computadores Ltda – EPP Objeto: Abertura de processo 
licitatório (Dispensa de Licitação) para aquisição de cartuchos 
para impressoras e materiais de informática, destinados ao uso 
da Regional de São José do Rio Preto/SP (DR.9) e Residências de 
Conservação. Data da Emissão: 07-08-2019. Valor: R$ 4.670,25 
UGE: 162101, Programa de Trabalho: 2612216056092000 Natu-
reza da Despesa: 33903061 do exercício de 2019. O Edital 
padrão foi pré aprovado pela PGE com base no artigo 38 pará-
grafo único da Lei Federal 8.666/93.

 DIVISÃO REGIONAL DE SÃO PAULO
 Décima Divisão Regional – Grande São Paulo-DR.10
Comunicado
Divulgação do pagamento que será realizado, de acordo 

com o disposto no artigo 5º da Lei 8.666/93, no inciso XIII do 
artigo 10 do regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo 
único do artigo 1º do Decreto 45.695/01.

UG LIQUIDANTE VENCIMENTO Nº DA PD N. EMPENHO VALOR

162112 15-08-2019 2019PD00068 2019NE00151 R$ 118,80
162112 16-08-2019 2019PD00069 2019NE00157 R$ 775,00
TOTAL ..... R$ 893,80

 Extratos de Notas de Empenhos
Nota de Empenho: 2019NE00180 – Protocolo: 

2043226/2019 – Modalidade: Dispensa de Licitação 0206/
CQA10/SA10/DR10/2019 – Contratante: Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – Contra-
tada: FPS Comercio de Artigos em Geral Eireli EPP, CNPJ: 
28.425.210/0001-40 – Objeto: Aquisição de açúcar para aten-
der as necessidades da DR.10 e suas RCs – Data da emissão: 
01-08-2019 – Valor: R$ 880,00 – UGE: 162112 – Programa de 
Trabalho: 26122160560920000 – Fonte: 004001001 – Natureza 
de despesa: 33903010.

Nota de Empenho: 2019NE00181 – Protocolo: 
2043226/2019 – Modalidade: Dispensa de Licitação 0206/
CQA10/SA10/DR10/2019 – Contratante: Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – Contratada: 
Biolimp Industrial Eireli EPP, CNPJ: 03.051.567/0001-85 – 
Objeto: Aquisição de Produtos de higiene, para atender as 
necessidades da DR.10 e suas RCs – Data da emissão: 01-08-
2019 – Valor: R$ 10.339,50 – UGE: 162112 – Programa de 
Trabalho: 26122160560920000 – Fonte: 004001001 – Natureza 
de despesa: 33903015.

 DIVISÃO REGIONAL DE SÃO VICENTE
 Extrato de Termo de Compromisso e de Autorização
- Protocolo Nº DER/1863917/2019
- T.C.A: 170 /2019
- Interessado: Prefeitura Municipal de Juquiá, representada 

por Valmir dos Santos, RG.: 60.007.208, CPF.: 752.795.338-15
- Objeto: Autorização para construção de abrigo e pistas 

de desaceleração, aceleração, plataforma de parada, estrutura 
e cobertura destinada à proteção de pessoas contra intempéries 
que, na condição de passageiros, embarcam ou desembarcam de 
ônibus nas rodovias estaduais e interacesso entre o abrigo e a 
rodovia, no seguinte local:

Rodovia: SP-079
Trecho: Juquiá/Sorocaba
Pista/Lado: Lado direito
Km. 187+800m
Prazo: A presente Autorização é concedida a titulo precário 

e poderá tornar-se insubsistente na forma prevista no Regula-
mento que integra este termo, independentemente de indeniza-
ção do órgão Concedente ao interessado.

Data de Assinatura: 05-08-2019
Extrato de Termo de Compromisso e de Autorização
- Protocolo Nº DER/1803913/2019
- T.C.A. 169
- Interessado: Adiel Gomes Bezerra, RG.: 16.560.549-2, CPF.: 

039.651.098-12;
- Objeto: Acesso a estrada, localizado a seguir
Estrada: SP-222
Trecho: Biguá/Iguape
Km. 10+800 mts, lado direito;
- Prazo: A presente Autorização é concedida a título pre-

cário e poderá ser cancelada pelo DER em qualquer tempo e 
de acordo com as suas conveniências independentemente de 
compensação ou indenização de qualquer espécie, mediante 
simples notificação a interessada, podendo o DER indicar local 
para a construção de outro acesso;

Data de Assinatura: 05-08-2019

Considerando que a missão precípua do DER é a segurança 
rodoviária; resolve:

Artigo 1º - Fica instituído no Departamento o Grupo de 
Trabalho - GT-95 - para apoio ao Programa Respeito à vida.

Artigo 2º - O Grupo de Trabalho ora instituído acha-se 
representado pelos órgãos e, com a seguinte constituição e sob 
a coordenação do primeiro designado:

Diretoria de Engenharia – DE
José Carlos de Moraes Rodrigues Alves – RG: 3.804.319
Newton Nogueira de Melo – RG. RG.: 9.404.539
Colaboradora:
Natasha Ibrahim Hakim – RG. 27.468.353-2
Diretoria de Operações – DO
Gerson Sancinetti de Oliveira - RG. 9.564.913
José Luiz Fuzaro (DR.1 – Campinas)- RG.11.979.505
Colaboradores:
Fábio Adriano Pulvirenti - RG.24.625.846-9
Frank Ressute - RG. 41.638.598-9
João Victor de Fiori Bastos – RG.24.748.457-X
Diretoria de Planejamento – DP
Maria Aparecida Gomes Sani – RG.13.128.042-9
§ 1º – O Coordenador contará com o suporte das Diretorias 

Regionais quando necessário.
§ 2º - O Coordenador indicará servidor e/ou colaborador 

para secretariar os trabalhos do GT-95.
Artigo 3º - O Grupo de Trabalho realizará reuniões pertinen-

tes ao assunto de acordo com a necessidade, sob a convocação 
de seu Coordenador e desenvolverá seus trabalhos sem prejuízo 
das atribuições normais de seus integrantes.

Artigo 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. (referente ao Protocolo DER 2153183/2019)

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

 Extrato de Nota de Empenho
Nota de Empenho: 2019NE003202 – Processo: Protocolo 

DER/1959041/2019
Modalidade Dispensa de Licitação 0083/2019
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado de São Paulo.
Contratada: Nova Alagoas Suprimentos para Escritório Eireli 

– CNPJ: 24.546.257/0001-34
Objeto: Abertura de processo licitatório Dispensa de Licita-

ção para aquisição de caixa em polipropileno azul, para atender 
as necessidades da nossa Regional de São Paulo (DR.20).

Data da emissão: 06-08-2019
Valor: R$ 8.064,00 UGE: 162101, Programa de Trabalho 

26122160560920000, Natureza de Despesa 33903041 do exer-
cício de 2019.

 Retificação do D.O. de 18-5-2019
Protocolo nº DER/2142072/2019 – DL.46-2019-SQA-DA. 

Onde se lê: Aquisição de álcool; Leia-se: Aquisição de caixa de 
arquivo polipropileno azul.

 DIRETORIA DE ENGENHARIA

 Extrato de Contrato
Protocolo DER 1731418/19 – Contratante: DER/SP – Con-

trato 18.316-7 – Contratada: Sartori Comércio e Paisagismo 
Ltda. – Termo de Encerramento 130 – Data: 6.8.19 – Objeto: 
Contratação de serviços técnicos especializados de plantio, 
manutenção e cercamento, para cumprimento dos compro-
missos de recuperação ambiental das obras de duplicação da 
Rodovia Euclides da Cunha, SP-320, compreendendo: Lote 1: do 
km455+200 ao km492+100 e do km492+100 ao km517+300. 
Edital 009/12-CO. – Finalidade: Encerramento do contrato 
18.316-7, firmado em 26.10.12. – Manifestação Jurídica: Parecer 
Referencial CJ/DER 002 de 26.6.19. – Autorização e Aprovação 
do Superintendente em 6.8.19 à fl. 77 do Protocolo. – Valor 
Final do Contrato: R$ 2.271.107,08 – Reajustamento: Conforme 
Boletim Demonstrativo, às fl. 16/17 do Protocolo: R$ 267.343,88 
– Garantia: R$ 100.188,16 – Prazo: O prazo para execução dos 
serviços, objeto do presente contrato, foi de 58 meses, a contar 
da 1ª Nota de Serviço datada de 17.12.12, sendo encerrado 
em 17.10.17. A vigência contratual foi de 64 meses, a contar 
da assinatura do contrato, encerrando com o Termo de Rece-
bimento Definitivo. – Quitação: As partes declaram nada ter a 
exigir ou a reclamar a qualquer título, relativamente ao contrato 
18.316-7 ora encerrado, outorgando-se reciprocamente, plena, 
geral e irrevogável quitação em relação a quaisquer direitos e 
obrigações oriundas do aludido Contrato, inclusive devolução 
da garantia, sem prejuízo das remanescentes responsabilidades 
da contratada, derivadas do contrato e da lei, ficando ainda res-
salvado o direito de regresso da Contratante pelo pagamento de 
eventuais importâncias que lhe sejam reclamadas, nas esferas 
civil, tributária, trabalhista e previdenciária e cuja responsabi-
lidade, por disposição contratual ou legal, seja da Contratada.

 Extrato de Contrato
Protocolo DER 1883813/19 – Contratante: DER/SP – Con-

trato 18.719-7 – Contratada: Agroarte Serviços Técnicos em 
Agropecuária e Paisagismo Ltda. – Termo de Encerramento 121 
– Data: 7.8.19 – Objeto: Contratação de empresa especializada 
de plantio heterogênio de essências florestais nativas, com 
fornecimento de mudas, manutenção e cercamento de 300 
hectares, em compensação ambiental de empreendimentos 
rodoviários, assumidos pelo DER/SP em Termos de Compromisso 
de Recuperação Ambiental-TCRA’s, compreendendo: Lote 3: 
100 hectares na Estação Experimental de Mogi Guaçu. Os 
serviços serão executados em conformidade com o Projeto 
Referencial, que integra o presente Contrato. Edital 141/12-CO. 
– Finalidade: Encerramento do contrato 18.719-7, firmado em 
22.3.13. – Manifestação Jurídica: Parecer Referencial CJ/DER 
002 de 26.6.19. – Autorização e Aprovação do Superintendente 
em 7.8.19 à fl. 79 do Protocolo. – Valor Final do Contrato: R$ 
2.403.892,60 – Reajustamento: Conforme Boletim Demons-
trativo, às fl. 36/37 do Protocolo: R$ 284.544,74 – Garantia: 
R$ 105.967,39 – Prazo: O prazo para execução dos serviços, 
objeto do presente contrato, foi de 42 meses, a contar da 1ª 
Nota de Serviço datada de 8.4.13, sendo encerrado em 8.10.16. 
A vigência contratual foi de 45 meses, a contar da assinatura do 
contrato, encerrando com o Termo de Recebimento Definitivo. 
– Quitação: As partes declaram nada ter a exigir ou a reclamar 
a qualquer título, relativamente ao contrato 18.719-7 ora encer-
rado, outorgando-se reciprocamente, plena, geral e irrevogável 
quitação em relação a quaisquer direitos e obrigações oriundas 
do aludido Contrato, inclusive devolução da garantia, sem 
prejuízo das remanescentes responsabilidades da contratada, 
derivadas do contrato e da lei, ficando ainda ressalvado o 
direito de regresso da Contratante pelo pagamento de eventuais 
importâncias que lhe sejam reclamadas, nas esferas civil, tribu-
tária, trabalhista e previdenciária e cuja responsabilidade, por 
disposição contratual ou legal, seja da Contratada.

 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

 Retificação do D.O. de 7-8-2019
No Extrato de Termo de Autorização de Uso, TAU 069/2019 

- Protocolo:079110/07/DER/2018, onde se lê: Assinatura: 01-08-
2019, leia-se: Assinatura: 31-07-2019.

 Extrato de Contrato
Protocolo DER 1807467/19 – Contratante: DER/SP – Con-

trato 19.335-5 – Contratada: Consórcio Planservi/Esteio – 5º 
Termo Aditivo e Modificativo 170 – Data: 1.8.19 – Objeto: 
Contratação de serviços técnicos especializados de Suporte, 
Assessoramento, Planejamento e Apoio ao DER/SP em suas 
atividades de Gestão e Fiscalização: Operacional, Financeira e 
Administrativa concernentes à remoção e guarda de veículos 
recolhidos pela fiscalização do DER/SP, bem como na preparação 
de elementos técnicos necessários para a destinação final dos 
veículos recolhidos aos pátios do Departamento de Estradas de 
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CORRESPONDÊNCIA A LASCA-CONDEPHAAT/SP DEZEMBRO/2019 

São Paulo - SP, 05 de dezembro de 2019. 

 

Ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado - 

CONDEPHAAT 

 

Prezado Senhor Presidente, 

A A Lasca Consultoria e Assessoria em Arqueologia Ltda., inscrita no CNPJ 08.242.293/0001-25, 

localizada à Rua Alvarenga, nº 396, bairro Butantã, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 

05509-000, representada por Maria Rosa de Oliveira Juliani, portadora do documento de identidade 

tipo RG 30.089.734-0 e CPF 296323058/33, residente à Rua Martins, nº 834, bairro Butantã, cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05511-001, telefone (11) 99538-4398, em nome da Concessionária 

de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S/A, inscrita no CNPJ 02.415.408/0001‐50, com sede à 

Marginal Norte da Rod. Anhanguera (SP-330), km 60,3, Pista Norte, município de Jundiaí, estado de 

São Paulo, vem por meio dessa correspondência responder à publicação do DOE, de 09/10/2019, pg. 

36, referente ao processo 52202, que requere à Vossa Senhoria manifestação de aprovação referente 

às obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares SP-270, km 88,5, na área envoltória de proteção do 

bem tombado “Casa Grande do Brigadeiro Tobias” (nº do processo: 00023/71), imóvel que se localiza 

à Rua Antônio Fratti s.n., bairro Brigadeiro Tobias, cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. 

Seguem em anexo os seguintes documentos para complementação, conforme solicitado pela 

publicação acima mencionada: 

I. Peça gráfica baseada no Projeto Executivo em escala de 1:2.000, para boa visualização, 

indicando as dimensões, a extensão da intervenção e sua interferência na área envoltória 

do bem tombado; 

II. Planta baixa com seções transversais: duas próximas ao canal (lado Sorocaba), uma 

alinhada ao casarão, e, por fim, outra no lado São Paulo, devidamente referenciadas. 

III. Ofício nº 721/2019/IPHAN-SP-IPHAN, no qual é dada anuência pelo IPHAN às licenças 

ambientais para o empreendimento (LP, LI e LO) após protocolo e análise técnica do 

relatório final do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na 

Duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), km 46+700 ao km 63+000 e do km 67+00 



 

 

ao km 89+700. Municípios de São Roque, Mairinque, Alumínio e Sorocaba, Estado de São 

Paulo (Processo IPHAN nº 01506.900311/2017-07). 

 

Nesses termos p. deferimento 

 

 

 

 

 

 

Maria Rosa de Oliveira Juliani 

Responsável legal pela A Lasca Consultoria e 

Assessoria em Arqueologia Ltda.
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ANEXO 05 – Ofício EMD-0032/2019 em resposta à Deliberação CBH-SMT 

nº 381 
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ANEXO 06 – Respostas atualizadas às questões da audiência pública 

 

  



ESCLARECIMENTOS ÀS MANIFESTAÇÕES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) - km 46+700 ao km 63+000 e ao km 67+000 ao km 89+700

N° NOME MEIO MANIFESTAÇÃO MANIFESTAÇÕES* COMENTÁRIOS TEMA

54 Abner Segura Audiência Pública São Roque
Questionou  sobre os acessos dos bairros entre São Roque e Mairinque, pista de 
desaceleração.

A adequação de acessos particulares,  comerciais e municipais não é de responsabilidade da 
Concessionária. A Concessionária avaliará, no entanto, casos específicos,  podendo propor 
para a agência reguladora (ARTESP), melhorias a serem consideradas  no projeto executivo da 
Duplicação.

ACESSO À SP-270

79 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública São Roque Pontuou acesso do km 79 sem segurança.

A adequação de acessos particulares,  comerciais e municipais não é de responsabilidade da 
Concessionária. A Concessionária avaliará, no entanto, casos específicos,  podendo propor 
para a agência reguladora (ARTESP), melhorias a serem consideradas  no projeto executivo da 
Duplicação.

ACESSO À SP-270

108 Ildeia Maria de Souza Audiência Pública São Roque Pontuou sobre a solução do acesso do km 71, próximo à ferrovia.
A duplicação se desenvolve pelo lado oposto do acesso do km 71, no projeto não há previsão 
de adequação do acesso. A configuração  e condições finais de entorno serão resultado do 
projeto executivo aprovado pela agência reguladora (ARTESP).

ACESSO À SP-270

115 José Pinheiro Machado Audiência Pública São Roque Pontuou sobre a falta de acesso e segregação  por ocasião da duplicação.
Há previsão de implantação  de dispositivo de retorno no km 54+300, integrado com utilização 
do viário urbano que atenderá ao bairro Mailasqui.

ACESSO À SP-270

140 Rafael Tanzi Audiência Pública São Roque Indicou o fechamento  do acesso ao Bairro do Rosário. Não há previsão de fechamento  do Bairro citado. ACESSO À SP-270

1 Arnaldo Oliveira Audiência Pública Alumínio
Solicitou uma saída no km 69 e alça de acesso próxima ao km 69 Bairro Granada e Bairro 
Barreto. Solicitou o projeto emissário.

Há previsão contratual de Implantação  de dispositivo de retorno no km 69+300.
Quanto aos acesso para os Bairros Granada e Barreto, a Concessionária aguarda aprovação da 
ARTESP para inclusão no contrato de dispositivo de transposição  e retorno localizado no km 
65+250.

Quando ao projeto do emissário, a Concessionária desconhece o projeto do Emissário citado na 
audiência.

ACESSO À SP-270

71 Donizete de Carvalho Audiência Pública São Roque Questionou  a falta de acesso aos bairros lindeiros à rodovia (vias marginais).

A adequação de acessos particulares, comerciais e municipais não é de responsabilidade da 
Concessionária e, portanto, não está contemplada no projeto de Duplicação.  Ademais, o 
município de Alumínio contará com 3 dispositivos  de retorno contratuais, propostos no km 
74+200, km 76+900 e km 80+800.

ACESSO À SP-270

160 Claudio Cutri Robles Audiência Pública Sorocaba Questionou   sobre a possibilidade  de serem feitas marginais ao longo do trecho.
Todas as reivindicações  serão analisadas e encaminhadas  aos órgãos responsáveis.  A 
concessionária  irá executar a obra conforme o projeto aprovado pela Agência Reguladora  - 
ARTESP.

ACESSO À SP-270

175
Oswaldo Neves Nascimento

Junior
Audiência Pública Sorocaba Solicitou que sejam feitas marginais ao longo do trecho.

Todas as reivindicações  serão analisadas e encaminhadas  aos órgãos responsáveis.  A 
concessionária  irá executar a obra conforme o projeto aprovado pela Agência Reguladora  - 
ARTESP.

ACESSO À SP-270

104 Ildeia Maria de Souza Audiência Pública São Roque Solicitou vias marginais em Mairinque.
Todas as reivindicações  serão analisadas e encaminhadas  aos órgãos responsáveis.  A 
concessionária  irá executar a obra conforme o projeto aprovado pela Agência Reguladora  - 
ARTESP.

ACESSO À SP-270

64 Carlos Melo Audiência Pública São Roque Criticou as condições de acesso de São Roque (Lívio Tagliassachi).

A Rodovia  Lívio Tagliassachi  não está sob responsabilidade da Concessionária Viaoeste, de 
acordo com o contrato de concessão firmado junto ao Estado de São Paulo. Qualquer alteração 
deste contrato, sendo inclusão, exclusão ou alteração de escopo, deve ser aprovado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, ARTESP.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

110 Israel Toco Audiência Pública São Roque Criticou sobre os dispositivos  não concluídos.
Para conclusão integral do Dispositivo do km 66+300 a Concessionária depende de autorização 
para ocupação de área de posse da União. A concessionária está diligente e atuando de forma 
intensa para realizar sua conclusão no primeiro semestre de 2020.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

136 Rafael Jean da Silva Audiência Pública São Roque Pontuou sobre os trevos do km 66+300 e sertanejo km 65+300 incompleto e não foi feito.

O único dispositivo ainda não concluído esta localizado no km 66+300, estamos atuando de 
forma intensa para realizar sua conclusão no primeiro semestre do ano de 2020. A 
Concessionária aguarda aprovação da ARTESP para inclusão no contrato de dispositivo de 
transposição  e retorno localizado no km 65+250.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

142 Rodrigo Conceição Audiência Pública São Roque
Pontuou sobre a segregação  da cidade de Mairinque pela duplicação do km 63 ao 67, devido 
à falta de dispositivos  e necessidade  de ir até São Roque para retornar à Mairinque.

Os moradores de Mairinque poderão utilizar para retorno rodoviário, os dispositivo existentes no 
km 63 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300. A Concessionária 
aguarda ainda, aprovação da ARTESP para inclusão no contrato de dispositivo de transposição  
e retorno localizado no km 65+250.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

143 Rodrigo Conceição Audiência Pública São Roque
Pontuou sobre a prejuízo ocasionado  nos Bairros Vila Granada, Barreto e Marmeleiro. 
Problemas com o comércio local, geração de emprego e receita ao município.

Quanto aos acesso para os Bairros Granada e Barreto, a Concessionária aguarda aprovação da 
ARTESP para inclusão no contrato de dispositivo de transposição  e retorno localizado no km 
65+250.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

146 Toninho Mazieri Audiência Pública São Roque Destacou problemas como acesso aos bairros da zona leste de Mairinque, km 65+200.
A Concessionária aguarda aprovação da ARTESP para inclusão no contrato de dispositivo de 
transposição  e retorno localizado no km 65+250.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

147 Toninho Mazieri Audiência Pública São Roque
Questionou  o acesso do dispositivo incompleto do km 66+300 e rodoviária incompleta. 
Solicita que seja feita uma audiência pública com o projeto definitivo.

Para conclusão integral do Dispositivo do km 66+300 a Concessionária depende de autorização 
para ocupação de área de posse da União. A concessionária está diligente e atuando de forma 
intensa para realizar sua conclusão no primeiro semestre de 2020.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

153 Túlio Camargo Audiência Pública São Roque Solicitou execução de trevo no km 65+300.
Com as considerações realizadas na audiência pública, a CCR ViaOeste reanalisou o projeto e 
fez adequações que estarão à disposição para a população.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

116 José Pinheiro Machado Audiência Pública São Roque Pontuou sobre os deslocamentos da população do Bairro do Marmeleiro.
O bairro Marmeleiro está localizado na projeção da duplicação existente do km 63 ao km 67 e 
não faz parte do escopo deste EIA/RIMA.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

61 Antonio Carlos Gomes Audiência Pública São Roque Pontuou sobre o impacto do fechamento  do km 63 e o impacto desta segregação.
A rotatória do km 63 será mantida no sentido SP/SP e o movimento Interior/Interior  poderá ser 
realizado pela rotatória na parte inferior junto a Av. Prefeito Bernardino de Luca.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

99 Geni do Carmo Miranda Audiência Pública São Roque
Questionou  o fato dos moradores de Mairinque terem que fazer retorno para acessar à 
cidade, em São Roque.

Os moradores de Mairinque poderão utilizar para retorno rodoviário, os dispositivo existentes no 
km 63+000 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300. A 
Concessionária aguarda ainda, aprovação da ARTESP para inclusão no contrato de dispositivo 
de transposição  e retorno localizado no km 65+250.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

134 Rafael Jean da Silva Audiência Pública São Roque Questionou  segregação  de Mairinque pós duplicação do km 63 ao 67. Os segmentos já duplicados não fazem parte do EIA/RIMA objeto das audiências.
ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 

AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

67 Claudio Góes Audiência Pública São Roque Sugeriu a duplicação da Rodovia Lívio Tagliassachi.

A Rodovia  Lívio Tagliassachi  não está sob responsabilidade da Concessionária Viaoeste, de 
acordo com o contrato de concessão firmado junto ao Estado de São Paulo. Qualquer alteração 
deste contrato, sendo inclusão, exclusão ou alteração de escopo, deve ser aprovado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, ARTESP.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

66 Claudio Góes Audiência Pública São Roque Solicitou a concessão da rodovia Lívio Tagliassachi  pela Via Oeste.

A Rodovia  Lívio Tagliassachi  não está sob responsabilidade da Concessionária Viaoeste, de 
acordo com o contrato de concessão firmado junto ao Estado de São Paulo. Qualquer alteração 
deste contrato, sendo inclusão, exclusão ou alteração de escopo, deve ser aprovado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, ARTESP.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

52 Abner Segura Audiência Pública São Roque Questiona se haverá melhorias no trajeto já duplicado. Os segmentos já duplicados não fazem parte do EIA/RIMA objeto das audiências.
ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 

AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

102 Giovani Ugler Audiência Pública São Roque Questionou  sobre a não conclusão do dispositivo do km 66+300.
Para conclusão integral do Dispositivo do km 66+300 a Concessionária depende de autorização 
para ocupação de área de posse da União. A concessionária está diligente e atuando de forma 
intensa para realizar sua conclusão no primeiro semestre de 2020.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

174 Luis Alberto Fioravante Audiência Pública Sorocaba
Comentou sobre o trevo de acesso ao km 106 (hospital) que depende da autorização  do 
Governo do Estado.

O trevo citado não faz parte do escopo objeto do EIA/RIMA, contudo, encontra-se  em análise 
junto à ARTESP, proposta de melhorias para o referido local.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

73 Edmilson Freitas Gonçalves Audiência Pública São Roque
Pontuou sobre a segregação  dos Bairros Granada e Barreto (Km 65+300), devido a falta de 
dispositivos  de acesso e retorno na duplicação do km 63 ao 67.

Quanto aos acesso para os Bairros Granada e Barreto, a Concessionária aguarda aprovação da 
ARTESP para inclusão no contrato de dispositivo de transposição  e retorno localizado no km 
65+250.

ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS 
AO TRECHO DE DUPLICAÇÃO

6 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública Alumínio Questionou  sobre o valor dos pedágios, condições de acessibilidade  das passarelas;
Os valores cobrados nos pedágios obedecem  as regras definidas em contrato de concessão e 
são autorizados  e aprovados pelo Governo do Estado de São Paulo. A passarela presente no 
trecho da duplicação será remodelada  por completo.

COBRANÇA DE PEDÁGIO

7 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública Alumínio Questionou  a segregação  do município, por conta do pedágio.
A localização das praças de pedágio foram definidas em contrato de concessão, sendo 
autorizadas  e aprovadas pelo governo do estado de São Paulo.

COBRANÇA DE PEDÁGIO

11 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública Alumínio
Questionou  a isenção de pedágio para moradores de Alumínio, mudanças no acesso do 
Bairro Irema Km 79;

Conforme preconizado  em contrato, a isenção de pedágio somente pode ser realizada 
mediante a autorização  da Agencia Reguladora  - ARTESP

COBRANÇA DE PEDÁGIO

16 Eduardo Micheque Audiência Pública Alumínio
Questionou  se para acessar as propriedades  dele nos km 78+200 e 76+500 terá que pegar 
pedágio.

Não haverá alterações na configuração  da praça de pedágio do km 79, cuja cobrança ocorre 
apenas na pista Leste, e serão construídos  dispositivos  de retorno em desnível no km 80+800 
e 76+900.
Não é possível precisar se o morador pagará obrigatoriamente pelo pedágio para acessar suas 
propriedades  em alguns de seus deslocamentos, inclusive porque a região é servida por vias 
urbanas.

COBRANÇA DE PEDÁGIO

43 Meire Barbosa Audiência Pública Alumínio
Questionou  sobre a alteração da localização e cobrança do valor do pedágio, por conta das 
obras;

Não haverá alteração de localização das praças de pedágio. Os valores cobrados nos pedágios 
obedecem  as regras definidas em contrato de concessão e são autorizados  e aprovados pelo 
Governo do Estado de São Paulo

COBRANÇA DE PEDÁGIO

77 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública São Roque Pontuou que a população de Alumínio tem que pagar 9 reais de pedágio.
Os valores cobrados nos pedágios obedecem  as regras definidas em contrato de concessão e 
são autorizados  e aprovados pelo Governo do Estado de São Paulo.

COBRANÇA DE PEDÁGIO

47 Túlio Camargo Audiência Pública Alumínio
Questionou  também o porquê de o início da obra ser só em 2021, a cidade apresenta 
problemas com transito e há a necessidade  da duplicação o quanto antes.

A obra de Duplicação da Rodovia Raposo Tavares está inserida no cronograma  de 
investimentos  da concessionária, tendo sua data de início e término prevista no contrato. 
Qualquer alteração somente poderá ocorrer mediante autorização  da ARTESP.

CRONOGRAMA 
EMPREENDIMENTO

48 Túlio Camargo Audiência Pública Alumínio Questionou  o porquê deste trecho ser o último da rodovia a ser duplicado.
A concessionária  obedece a um cronograma  de investimentos  previsto em contrato, os 
demais trechos estavam previstos em datas anteriores no Contrato de Concessão.

CRONOGRAMA 
EMPREENDIMENTO

132 Paulo Marrom Audiência Pública São Roque Criticou a demora para o início da duplicação.
A obra de Duplicação da Rodovia Raposo Tavares está inserida no cronograma  de 
investimentos  da concessionária, tendo sua data de início e término prevista no contrato. 
Qualquer alteração somente poderá ocorrer mediante autorização  da ARTESP.

CRONOGRAMA 
EMPREENDIMENTO

152 Túlio Camargo Audiência Pública São Roque Questionou  o início da obra somente em 2021, considerando  os acidentes que ocorrem.

De forma análoga à resposta anterior, foi cumprido o rito legal do licenciamento com a 
determinação, por parte da CETESB e CONSEMA, de realização das 3 audiências públicas, as 
quais ocorreram nos dias 11, 13 e 19 de setembro de 2018, nos municípios de Sorocaba, 
Alumínio e São Roque, respectivamente. 

CRONOGRAMA 
EMPREENDIMENTO

91 Etelvino Nogueira Audiência Pública São Roque Questionou  sobre o pedido do Trevo para o bairro Caeté para  a viabilidade do projeto

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP) dispositivo de retorno no km 47+800.
A ARTESP deliberou pela inclusão deste dispositivo ao escopo do projeto, portanto, os usuários 
e munícipes, incluindo os moradores do Bairro Caeté, contarão com mais uma opção de retorno 
na rodovia.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

100 Geni do Carmo Miranda Audiência Pública São Roque Solicita a manutenção  dos dispositivos  do km 67+000 e 67+500;

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de acesso e 
retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).
Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim como os impactos 
socioambientais, a ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de retorno rodoviário, os dispositivo 
existentes no km 63+000 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

Processo CETESB nº 80/18 (e.amb. 32084/2017-10)
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ESCLARECIMENTOS ÀS MANIFESTAÇÕES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) - km 46+700 ao km 63+000 e ao km 67+000 ao km 89+700

105 Ildeia Maria de Souza Audiência Pública São Roque Solicitou a permanência  do saída Mitsuke.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de acesso e 
retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).
Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim como os impactos 
socioambientais, a ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de retorno rodoviário, os dispositivo 
existentes no km 63+000 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

106 Ildeia Maria de Souza Audiência Pública São Roque Solicitou a manutenção  dos dispositivos  do km 67 e 67+500.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de acesso e 
retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).
Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim como os impactos 
socioambientais, a ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de retorno rodoviário, os dispositivo 
existentes no km 63+000 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

119 Julio Mariano Audiência Pública São Roque Solicitou dispositivos  para os Bairros Taboão e Jardim Vilaça.
As definições utilizadas para a elaboração do projeto de Duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares foram previamente  definidas em Edital/Contrato  de Concessão.  Qualquer alteração 
somente poderá ocorrer mediante autorização  da Agência Reguladora  (ARTESP).

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

129 Paulo Assini Junior Audiência Pública São Roque Criticou a falta de dispositivos  de retorno em Mairinque.

Os moradores de Mairinque poderão utilizar para retorno rodoviário, os dispositivo existentes no 
km 63 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300. A Concessionária 
aguarda ainda, aprovação da ARTESP para inclusão no contrato de dispositivo de transposição  
e retorno localizado no km 65+250.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

130 Paulo Assini Junior Audiência Pública São Roque
Criticou que a população de Mairinque precisa passar por São Roque para entrar em 
Mairinque e isso tem afetado diretamente  no comércio local.

Os moradores de Mairinque poderão utilizar para retorno rodoviário, os dispositivo existentes no 
km 63 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300. A Concessionária 
aguarda ainda, aprovação da ARTESP para inclusão no contrato de dispositivo de transposição  
e retorno localizado no km 65+250.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

135 Rafael Jean da Silva Audiência Pública São Roque Solicitou a manutenção  do dispositivo do km 67 e km 67+500.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de acesso e 
retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).
Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim como os impactos 
socioambientais, a ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de retorno rodoviário, os dispositivo 
existentes no km 63+000 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

137 Rafael Jean da Silva Audiência Pública São Roque Solicitou a manutenção  do dispositivo do km 67 e km 67+500.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de acesso e 
retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).
Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim como os impactos 
socioambientais, a ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de retorno rodoviário, os dispositivo 
existentes no km 63+000 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

138 Rafael Jean da Silva Audiência Pública São Roque Pontuou sobre o deslocamento  da população.
Os moradores de Mairinque poderão utilizar para retorno rodoviário, os dispositivos  existentes 
no km 63+000 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto do km 69+300.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

139 Rafael Jean da Silva Audiência Pública São Roque Pontuou sobre a segregação  do bairro Pantojo (retorno será no km 74+200 e no km 69).
A afirmação procede. O bairro Pantojo está localizado na proximidade  do km 71 e será atendido 
pelos dispositivos  de retorno no km 69+300 e km 74+200.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

144 Rodrigo Conceição Audiência Pública São Roque Solicita a permanência  dos acessos do km 67 e km 67+500.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de acesso e 
retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).
Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim como os impactos 
socioambientais, a ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de retorno rodoviário, os dispositivo 
existentes no km 63+000 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

148 Toninho Mazieri Audiência Pública São Roque
Questiona se a Via Oeste tem alguma previsão para melhora do fluxo de trânsito de veículos 
nos períodos críticos do trecho 67+200 e 67+500, no sentidos da rodovia.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de acesso e 
retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).
Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim como os impactos 
socioambientais, a ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de retorno rodoviário, os dispositivo 
existentes no km 63+000 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

149 Toninho Mazieri Audiência Pública São Roque
Solicita Audiência pública em Mairinque para discutir o projeto definitivo, orçamento,
dispositivo no km 63 e km 67+500, bem com possíveis melhorias nestes dispositivos Solicita 
que a entrada para o Bairro Nova Mairinque não seja fechada, com retornos e saídas.

Em conformidade aos trâmites legais em decorrência da análise do pedido de Licença Prévia, 
os órgãos Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e CONSEMA 
determinaram a realização de três audiências públicas, as quais foram realizadas nos dias 11, 
13 e 19 de setembro de 2018, nos municípios de Sorocaba, Alumínio e São Roque, 
respectivamente. 
Embora não tenha ocorrido Audiência em Mairinque, a Concessionária CCR ViaOeste colocou à 
disposição um transporte gratuito para a condução dos interessados na Audiência Pública de 
Alumínio, no dia 13 de setembro. Confirma-se a presença da população e autoridades de 
Mairinque nas 3 audiências, principalmente na de São Roque.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de acesso e 
retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).
Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim como os impactos 
socioambientais, a ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de retorno rodoviário, os dispositivo 
existentes no km 63+000 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

150 Toninho Mazieri Audiência Pública São Roque
Questionou  sobre o dispositivo de retorno do km 69+300, se há a possibilidade  de ser 
contemplada  com um retorno e um acesso aos bairros da região.

Há previsão contratual de Implantação  de dispositivo de retorno no km 69+300.
DISPOSITIVO DE ACESSO 

E / OU 
RETORNO

154 Túlio Camargo Audiência Pública São Roque Pontuou que é contra o fechamento  dos dispositivos  do km 67/ 67+500 e 63.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de acesso e 
retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).
Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim como os impactos 
socioambientais, a ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do contrato.

A rotatória do km 63 será mantida para o tráfego proveniente  da pista Oeste com intenção de 
retorno para a pista Leste, enquanto o movimento de retorno no sentido interior (Pista Oeste)
poderá ser realizado pela rotatória na parte inferior junto a Av. Prefeito Bernardino de Luca.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

158 Claudio Cutri Robles Audiência Pública Sorocaba Pontuou a necessidade  de obras de arte os dispositivos  de retorno
Todos os dispositivos  previstos no trecho são em desnível, ou seja, com utilização de OAE 
transpondo a rodovia ou vias municipais.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

159 Claudio Cutri Robles Audiência Pública Sorocaba Apresentou  preocupação  com os bairros Fazenda Genebra e Mato Dentro.

A população dos bairros em questão além de utilizar de viários municipais existentes, será 
atendida por dispositivos de retorno localizados nos km 76+900, km 80+800, km 87+300, o qual 
contemplará uma nova alça para retorno que será acrescida ao escopo do projeto, em 
decorrências das manifestações em Audiência Pública e pareceres do Poder Concedente 
(ARTESP).

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

161 Claudio Cutri Robles Audiência Pública Sorocaba
Demonstrou  preocupação  com a concentração  humana no trecho, na fazenda Genebra, 
Mato Dentro, bairro Cristal.

A população dos bairros em questão além de utilizar de viários municipais existentes, será 
atendida por dispositivos de retorno localizados nos km 76+900, km 80+800, km 87+300, o qual 
contemplará uma nova alça para retorno que será acrescida ao escopo do projeto, em 
decorrências das manifestações em Audiência Pública e pareceres do Poder Concedente 
(ARTESP).

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

168 Fábio Simoa Audiência Pública Sorocaba Questionou  possíveis acessos  e retornos para o bairro Genebra e Vila Isadora

A população dos bairros em questão além de utilizar de viários municipais existentes, será 
atendida por dispositivos de retorno localizados nos km 76+900, km 80+800, km 87+300, o qual 
contemplará uma nova alça para retorno que será acrescida ao escopo do projeto, em 
decorrências das manifestações em Audiência Pública e pareceres do Poder Concedente 
(ARTESP).

Para o Bairro Vila Isadora, mesmo após as obras de Duplicação,  não haverá alterações nos 
movimentos  de retorno regulares já realizados atualmente,  pois o bairro dispõe de Passagem 
Inferior para transposição  da Rodovia no km 89+100.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

171 José Antônio Santos Audiência Pública Sorocaba Questionou  sobre onde serão as obras de arte
Quanto ao segmento contido no município de Sorocaba, há previsão de implantação  de OAEs 
nos seguintes kms: 80+800, 87+300, 88+800, 89+100, 89+300.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

31 Ildeia Maria de Souza Audiência Pública Alumínio
Ressaltando  a preocupação  entre os km 71 ao 72 da Rodovia Raposo Tavares que 
necessita de uma passagem subterrânea  para a população;

Entre o km 71 e km 72 não há a previsão de travessia de pedestre ou travessia veicular 
previstas no contrato de concessão. A região entre os kms citados apresenta baixa 
concentração
de população. Os dispositivos  de retorno projetado mais próximos encontram-se  no km 69+300 
e km 74+200.
Ademais, todas as reivindicações  poderão ser analisadas e encaminhadas  aos órgãos 
responsáveis.  A concessionária  irá executar a obra conforme o projeto aprovado pela Agência 
Reguladora  - ARTESP.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

Processo CETESB nº 80/18 (e.amb. 32084/2017-10)
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ESCLARECIMENTOS ÀS MANIFESTAÇÕES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) - km 46+700 ao km 63+000 e ao km 67+000 ao km 89+700

9 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública Alumínio
Questionou  passagens entre bairro na área urbana de Alumínio;  ( Bairros Granja Modelo, 
Olidel e Paraíso);

Os bairros citados localizam-se  entre o km 75 e km 76, e seus moradores terão como opção de 
retorno os dispositivos  contratuais propostos no km 74+200 e km 76+900.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

10 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública Alumínio Questionou  se estão previstas obras de arte da extensão da duplicação.

Entendemos que o questionamento refere-se a viaduto posicionados em dispositivos de acesso 
ou retorno.
Após coleta das reivindicações das Audiências Públicas e análises da Concessionária e 
deliberações do Poder Concedente (ARTESP), há previsão de implantação ode dispositivos nos 
seguintes km: 47+800, km 50+300, km 54+300; km 69+000; km 74+200; km 76+900; km 
80+800, além de novas alças de acesso no km 60+200 e km 87+500.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

15 Eduardo Micheque Audiência Pública Alumínio Apresentou  dúvidas sobre retornos e acessos, no km 78+200 e 76+500.
Estão previstos próximos aos locais citados, dois dispositivos  contratuais,  propostos no km 
80+800 e km 76+900.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

19 Enivaldo de Jesus Audiência Pública Alumínio Questionou  sobre os dispositivos  de retorno e passagem entre os lados da cidade.
O município de Alumínio contará com 3 dispositivos  de retorno contratuais,  propostos no km 
74+200, km 76+900 e km 80+800.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

25 Giovani Huggler Audiência Pública Alumínio Solicita a permanência  dos acessos do km 67 e km 67+500.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de acesso e 
retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).
Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim como os impactos 
socioambientais, a ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de retorno rodoviário, os dispositivo 
existentes no km 63+000 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

36 Marcos Antônio Chagas Audiência Pública Alumínio Questionou  sobre o retorno para o Bairro para chegar na cidade de Alumínio.
O Bairro Vila Paraíso localiza-se na região do km 75 e seus moradores terão como opção de 
retorno os dispositivos  contratuais propostos no km 74+200 e km 76+900.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

37 Marcos Antônio Chagas Audiência Pública Alumínio
Questionou  se com o traçado da duplicação, para fazer o retorno terá que ir até ao posto 
rodoviário.

O Bairro Vila Paraíso localiza-se na região do km 75 e seus moradores terão como opção de 
retorno os dispositivos  contratuais propostos no km 74+200 e km 76+900.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

49 Túlio Camargo Audiência Pública Alumínio
Pontuou sobre o tráfego intenso no trevo do km 67+00 e km 67+500 e o prejuízo do trevo 
apenas no km 69.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de acesso e 
retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).
Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim como os impactos 
socioambientais, a ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de retorno rodoviário, os dispositivo 
existentes no km 63+000 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

53 Abner Segura Audiência Pública São Roque Questionou  sobre o dispositivo do km 67.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP), alternativas de dispositivos de acesso e 
retorno no km 67+500 (Av. Mitsuke).
Considerando a oferta de retorno existente e propostas, assim como os impactos 
socioambientais, a ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do contrato.

Desta forma, os moradores de Mairinque terão como opção de retorno rodoviário, os dispositivo 
existentes no km 63+000 e km 66+300 e o novo dispositivo contratual proposto no km 69+300.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

62 Carlos Melo Audiência Pública São Roque Criticou a falta de retorno no km 57, pós a obra do contorno de São Roque.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP) opção de dispositivo de retorno no km 
56+000.
A ARTESP deliberou pela manutenção do escopo original do contrato, com os dispositivos de 
retorno localizados no km 54+300, km 58+000 (somente para movimento Interior-São Paulo) e 
km 63+000.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

69 Claudio Robles Audiência Pública São Roque Questionou  sobre a segregação  do Bairro Genebra e qual será a solução de dispositivos.

A população dos bairros em questão além de utilizar de viários municipais existentes, será 
atendida por dispositivos de retorno localizados nos km 76+900, km 80+800, km 87+300, o qual 
contemplará uma nova alça para retorno que será acrescida ao escopo do projeto, em 
decorrências das manifestações em Audiência Pública e pareceres do Poder Concedente 
(ARTESP).

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

76 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública São Roque
Solicitou a passagem inferior ou superior no trecho urbano de Alumínio, para evitar a 
segregação.

O município de Alumínio contará com 3 dispositivos  de retorno contratuais,  propostos no km 
74+200, km 76+900 e km 80+800.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

80 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública São Roque
Pontuou sobre o longo trajeto que deve percorrer por falta de dispositivos  de retorno e alças 
de acesso.

O município de Alumínio contará com 3 dispositivos  de retorno contratuais,  propostos no km 
74+200, km 76+900 e km 80+800.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

85 Eduardo Vitor Mendes Audiência Pública São Roque Solicita o não fechamento  da rotatório próxima ao 63 km
A rotatória do km 63 será mantida para o tráfego proveniente  da pista Oeste com intenção de 
retorno para a pista Leste, enquanto o movimento de retorno no sentido interior (Pista Oeste)
poderá ser realizado pela rotatória na parte inferior junto a Av. Prefeito Bernardino de Luca.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

22 Geraldo Atleta Audiência Pública Alumínio
Pontuou sobre segregação  da cidade e a necessidade  de uma obra arte para acesso à 
única Posto de Saúde da cidade.

O posto de saúde citado localiza-se na altura do km 75, e seus usuários terão como opção de 
retorno os dispositivos  contratuais propostos no km 74+200 e km 76+900, além de passagem 
de pedestres em nível localizada no km 75+800.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

90 Etelvino Nogueira Audiência Pública São Roque
Questionou  se há o conhecimento  de que tais bairros, pós duplicação, terão que pagar 
pedágio e ir à Vargem Grande.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP) dispositivo de retorno no km 47+800.
A ARTESP deliberou pela inclusão deste dispositivo ao escopo do projeto, portanto, os usuários 
e munícipes contarão com mais uma opção de retorno na rodovia.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

94 Etelvino Nogueira Audiência Pública São Roque
Questionou  como será feito com os profissionais  e a população que utilizam dos serviços de 
escolares, creche e posto de saúde que para acessá-los, terão que pagar pedágio com a 
duplicação.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP) dispositivo de retorno no km 47+800.
A ARTESP deliberou pela inclusão deste dispositivo ao escopo do projeto, portanto, os usuários 
e munícipes contarão com mais uma opção de retorno na rodovia.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

112 José Eduardo Amaral Audiência Pública São Roque Pontuou sobre o uso do pedágio para ir até a escola do Juca Rocha.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP) dispositivo de retorno no km 47+800.
A ARTESP deliberou pela inclusão deste dispositivo ao escopo do projeto, portanto, os usuários 
e munícipes contarão com mais uma opção de retorno na rodovia.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

59 Alexandre Peixinho Audiência Pública São Roque Questionou  sobre os locais de dispositivos,  quem define os locais.

As definições utilizadas para a elaboração do projeto de Duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares foram previamente  definidas em Edital/Contrato  de Concessão.
 
Após coleta das reivindicações das Audiências Públicas e análises da Concessionária e 
deliberações do Poder Concedente (ARTESP), há previsão de implantação ode dispositivos nos 
seguintes km: 47+800, km 50+300, km 54+300; km 69+000; km 74+200; km 76+900; km 
80+800, além de novas alças de acesso no km 60+200 e km 87+500.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

60 Alexandre Peixinho Audiência Pública São Roque Solicitou estudos dos dispositivos  do projeto.

Após coleta das reivindicações das Audiências Públicas e análises da Concessionária e 
deliberações do Poder Concedente (ARTESP), há previsão de implantação ode dispositivos nos 
seguintes km: 47+800, km 50+300, km 54+300; km 69+000; km 74+200; km 76+900; km 
80+800, além de novas alças de acesso no km 60+200 e km 87+500.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

74 Edmilson Freitas Gonçalves Audiência Pública São Roque Questionou  a possibilidade de alteração do local dos dispositivos.

Após coleta das reivindicações das Audiências Públicas e análises da Concessionária e 
deliberações do Poder Concedente (ARTESP), há previsão de implantação de dispositivos nos 
seguintes km: 47+800, km 50+300, km 54+300; km 69+000; km 74+200; km 76+900; km 
80+800, além de novas alças de acesso no km 60+200 e km 87+500.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

89 Etelvino Nogueira Audiência Pública São Roque
Questionou  quem define os locais de retorno e acesso, a ARTESP ou a Via Oeste. Destaque 
para o trecho do km 46 +700 ao 63.

Após coleta das reivindicações das Audiências Públicas e análises da Concessionária e 
deliberações do Poder Concedente (ARTESP), há previsão de implantação de dispositivos nos 
seguintes km: 47+800, km 50+300, km 54+300; km 69+000; km 74+200; km 76+900; km 
80+800, além de novas alças de acesso no km 60+200 e km 87+500.

DISPOSITIVO DE ACESSO 
E / OU 

RETORNO

14 Eduardo Micheque Audiência Pública Alumínio Questionou  sobre a possibilidade de ter um comércio às margens da rodovia nesse trecho
A configuração  e condições finais de entorno serão resultado do projeto executivo aprovado 
pela agência reguladora (ARTESP).

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

26 Hélio Custódio Audiência Pública Alumínio
Questionou  sobre a conservação da faixa de domínio, quem será responsável  pela 
conservação

A faixa de domínio determinada  em contrato terá sua conservação  realizada pela 
Concessionária Viaoeste.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

46 Túlio Camargo Audiência Pública Alumínio Solicita que as reivindicações sejam atendidas na elaboração do projeto final
Todas as reivindicações  serão analisadas e encaminhadas  aos órgãos responsáveis.  A 
concessionária  irá executar a obra conforme o projeto aprovado pela Agência Reguladora  - 
ARTESP.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

24 Giovani Huggler Audiência Pública Alumínio Solicita que as reivindicações sejam atendidas na elaboração do projeto final
Todas as reivindicações  serão analisadas e encaminhadas  aos órgãos responsáveis.  A 
concessionária  irá executar a obra conforme o projeto aprovado pela Agência Reguladora  - 
ARTESP.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

3 Carlos Sato Audiência Pública Alumínio
Questionou  sobre a possibilidade  de ter estacionamento para o comércio local, que tangem 
a rodovia

A configuração  e condições finais de entorno serão resultado do projeto executivo aprovado 
pela agência reguladora (ARTESP).

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

4 Carlos Sato Audiência Pública Alumínio Questionou  sobre o lado da duplicação no trecho dos km 75 ao 76

A duplicação se desenvolve pelo lado da pista oeste.
A configuração  e condições finais de entorno serão resultado do projeto executivo aprovado 
pela agência reguladora (ARTESP).
As áreas  desapropriar estão preliminarmente definidas no projeto elaborado pela 
concessionária e encontra-se em fase de aprovação do DUP. Conforme previsto em legislação, 
todos os expropriados terão o acesso ao referido processo e justa indenização.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

28 Hélio Custódio Audiência Pública Alumínio Pontuou que quer saber sobre o projeto executivo o que será de fato afetado
O projeto executivo encontra-se  em desenvolvimento, porém o projeto funcional foi 
disponibilizado  junto ao processo das audiências públicas.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

58 Alessandro Munhoz Audiência Pública São Roque Criticou sobre proposição de projeto de duplicação.

A obra de Duplicação da Rodovia Raposo Tavares está inserida no cronograma  de 
investimentos  da concessionária, tendo sua data de início e término prevista no contrato. 
Qualquer alteração somente poderá ocorrer mediante autorização  da   Agência Reguladora  
(ARTESP).

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

Processo CETESB nº 80/18 (e.amb. 32084/2017-10)
Obs.: Manifestações das pessoas que fizeram o uso da palavra nas Audiências Públicas do empreendimento. Página 3 de 7



ESCLARECIMENTOS ÀS MANIFESTAÇÕES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) - km 46+700 ao km 63+000 e ao km 67+000 ao km 89+700

65 Claudio Góes Audiência Pública São Roque Questionou  sobre os estudos dos contornos em relação ao projeto adotado.

Os contornos de São Roque serão duplicados com seção tipo com acostamentos  + 2 faixas de 
rolamento por sentido + dispositivo de segurança central. Mantem-se a condição atual de 
entrada e saída no município. Estudos de melhoria de acessibilidade  estão sendo 
desenvolvidos  para apresentação  à ARTESP (retorno km 56 e acesso Canguera).

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

70 Claudio Robles Audiência Pública São Roque Pontuou sobre a falta de projeto para deliberação.

Cabe esclarecer que a Concessionária realizou a devida publicidade do das audiências 
públicas, sendo que foi realizado publicações  no Diário Oficial do Estado, Radiodifusão  e 
banners de divulgação nos municípios, além de ter sido disponibilizado  cópias do EIA-RIMA 
nas bibliotecas municipais de todos os municípios, para conhecimento  e consulta sobre o 
empreendimento, conforme Deliberação  CONSEMA Normativa 01/11.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

92 Etelvino Nogueira Audiência Pública São Roque
Questionou  se há o conhecimento  que na altura do km 47  os equipamentos  públicos serão 
segregados  pela duplicação.

Em atenção às manifestações das Audiências Públicas, a Concessionária elaborou estudos de 
engenharia propondo ao Poder Concedente (ARTESP) dispositivo de retorno no km 47+800.
A ARTESP deliberou pela inclusão deste dispositivo ao escopo do projeto, portanto, os usuários 
e munícipes contarão com mais uma opção de retorno na rodovia.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

93 Etelvino Nogueira Audiência Pública São Roque
Os contornos de São Roque serão duplicados?    Quais os detalhes do projeto de duplicação 
dos Contornos.

Os contornos de São Roque serão duplicados com seção tipo com acostamentos  + 2 faixas de 
rolamento por sentido + dispositivo de segurança central.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

127 Norberto Silva Audiência Pública São Roque Sugeriu o rebaixamento da Rodovia.
Os estudos de engenharia estão sendo realizados buscando os menores impactos ambientais e 
sociais, além da manutenção  dos marcos contratuais.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

163 Claudio Cutri Robles Audiência Pública Sorocaba
Questionou  o fato da apresentação  não falar sobre o traçado e as características  do projeto 
entre os km 80 ao 89;

Toda a duplicação, entre o km 80 e km 89, se desenvolve pelo lado da pista leste, com exceção 
do km 81+200 ao km 82+400  (1,2km), onde a duplicação se desenvolve pelo lado da pista 
oeste. A rodovia será duplicada ficando com seção tipo com acostamentos  + 2 faixas de 
rolamento por sentido + dispositivo de segurança central. No km 80+800 está prevista a 
implantação de dispositivo de retorno. A velocidade operacional  do segmento varia de 60km/h a 
80km/h.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

165 Fábio Simoa Audiência Pública Sorocaba Questionou  o traçado da rodovia entre o km 80 ao km 89;

Toda a duplicação, entre o km 80 e km 89, se desenvolve pelo lado da pista leste, com exceção 
do km 81+200 ao km 82+400  (1,2km), onde a duplicação se desenvolve pelo lado da pista 
oeste. A rodovia será duplicada ficando com seção tipo com acostamentos  + 2 faixas de 
rolamento por sentido + dispositivo de segurança central. No km 80+800 está prevista a 
implantação de dispositivo de retorno. A velocidade operacional  do segmento varia de 60km/h a 
80km/h.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

170 José Antônio Santos Audiência Pública Sorocaba Questionou  sobre o traçado e as características  do projeto entre os km 80 ao 89;

Toda a duplicação, entre o km 80 e km 89, se desenvolve pelo lado da pista leste, com exceção 
do km 81+200 ao km 82+400  (1,2km), onde a duplicação se desenvolve pelo lado da pista 
oeste. A rodovia será duplicada ficando com seção tipo com acostamentos  + 2 faixas de 
rolamento por sentido + dispositivo de segurança central. No km 80+800 está prevista a 
implantação de dispositivo de retorno. A velocidade operacional  do segmento varia de 60km/h a 
80km/h.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

172 José Antônio Santos Audiência Pública Sorocaba Questionou  se os 2 contornos existentes no Bairro Brigadeiro Tobias permanecerão. Sim, o contorno de Brigadeiro Tobias será mantido e duplicado.
DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

88 Érica do Santos Moraes Audiência Pública São Roque
Solicita melhorias na rodovia no trecho 1, como atenção ao sistema de drenagem de água 
pluvial, construção de dispositivos  de retorno e acesso às estradas vicinais aos bairros, 
retornos a cada 2 km, melhorias nos pontos de ônibus, terceira faixa, acostamentos.

As reivindicações  serão analisadas e encaminhadas  aos órgãos responsáveis.  A 
concessionária  irá executar a obra conforme o projeto aprovado pela Agência Reguladora  - 
ARTESP.

DÚVIDAS GERAIS SOBRE O 
PROJETO DE DUPLICAÇÃO

101 Geni do Carmo Miranda Audiência Pública São Roque Questionou  a falta de informação sobre projeto à população;

Cabe esclarecer que a Concessionária realizou a devida publicidade do das audiências 
públicas, sendo que foi realizado publicações  no Diário Oficial do Estado, Radiodifusão  e 
banners de divulgação nos municípios, além de ter sido disponibilizado  cópias do EIA-RIMA 
nas bibliotecas municipais de todos os municípios, para conhecimento  e consulta sobre o 
empreendimento, conforme Deliberação  CONSEMA Normativa 01/11.

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E 

DIVULGAÇÃO 
EMPREENDIMENTO

32 Ildeia Maria de Souza Audiência Pública Alumínio

Ressaltou que na última semana houve uma reunião dos conselheiros  da APA de
Itupararanga  e que estes elaboraram  um parecer elencando as preocupações  que 
envolvem a obra. Segundo a representante,  as informações  do parecer estarão disponíveis 
no site da Fundação Florestal; Ressaltou que também ocorreu um parecer do Comitê de 
Bacias em relação a esta obra;

Cabe informar que a Concessionária apresentou ao Comitê de Bacias do Rio Sorocaba e Médio 
Tietê os esclarecimentos e informações solicitadas na Deliberação CBH-SMTnº 381, por meio 
da correspondência VO-EMD-0032/2019.

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E 

DIVULGAÇÃO 
EMPREENDIMENTO

55 Abner Segura Audiência Pública São Roque
Solicitou um audiência pública em Mairinque para discutir o projeto e impacto no saneamento  
básico.

Em conformidade aos trâmites legais em decorrência da análise do pedido de Licença Prévia, 
os órgãos Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e CONSEMA 
determinaram a realização de três audiências públicas, as quais foram realizadas nos dias 11, 
13 e 19 de setembro de 2018, nos municípios de Sorocaba, Alumínio e São Roque, 
respectivamente. 
Embora não tenha ocorrido Audiência em Mairinque, a Concessionária CCR ViaOeste colocou à 
disposição um transporte gratuito para a condução dos interessados na Audiência Pública de 
Alumínio, no dia 13 de setembro. Confirma-se a presença da população e autoridades de 
Mairinque nas 3 audiências, principalmente na de São Roque. 
Com as considerações realizadas na audiência pública, a CCR ViaOeste reanalisou o projeto e 
os estudos de drenagem, seguindo os manuais e as normas vigentes, sendo inclusive objeto de 
aprovação pelos órgãos competentes tais como DAEE, CETESB e poder concedente  
(ARTESP).

Adicionalmente, cabe ressaltar que o projeto executivo de drenagem tem a premissa de evitar o 
lançamento das águas pluviais da rodovia no sistema de drenagem pluvial do município. 
Considerando ainda que, por legislação, é proibido o lançamento de água pluvial no sistema de 
esgoto, não são previstos impactos no saneamento do município.
Para o caso de saneamento e esgotos em São Roque, esta ação não é de responsabilidade da 
Concessionária, e sim da SABESP.

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E 

DIVULGAÇÃO 
EMPREENDIMENTO

75 Edmilson Freitas Gonçalves Audiência Pública São Roque Questionou  a falta de Audiência Pública em Mairinque.

Em conformidade aos trâmites legais em decorrência da análise do pedido de Licença Prévia, 
os órgãos Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e CONSEMA 
determinaram a realização de três audiências públicas, as quais foram realizadas nos dias 11, 
13 e 19 de setembro de 2018, nos municípios de Sorocaba, Alumínio e São Roque, 
respectivamente. 
Embora não tenha ocorrido Audiência em Mairinque, a Concessionária CCR ViaOeste colocou à 
disposição um transporte gratuito para a condução dos interessados na Audiência Pública de 
Alumínio, no dia 13 de setembro. Confirma-se a presença da população e autoridades de 
Mairinque nas 3 audiências, principalmente na de São Roque.
Com as considerações realizadas na audiência pública, a CCR ViaOeste reanalisou o projeto e 
fez adequações que estarão à disposição para a população.

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E 

DIVULGAÇÃO 
EMPREENDIMENTO

131 Paulo Assini Junior Audiência Pública São Roque Questionou  o porque que não será realizada audiência pública em Mairinque.

Em conformidade aos trâmites legais em decorrência da análise do pedido de Licença Prévia, 
os órgãos Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e CONSEMA 
determinaram a realização de três audiências públicas, as quais foram realizadas nos dias 11, 
13 e 19 de setembro de 2018, nos municípios de Sorocaba, Alumínio e São Roque, 
respectivamente. 
Embora não tenha ocorrido Audiência em Mairinque, a Concessionária CCR ViaOeste colocou à 
disposição um transporte gratuito para a condução dos interessados na Audiência Pública de 
Alumínio, no dia 13 de setembro. Confirma-se a presença da população e autoridades de 
Mairinque nas 3 audiências, principalmente na de São Roque.
Com as considerações realizadas na audiência pública, a CCR ViaOeste reanalisou o projeto e 
fez adequações que estarão à disposição para a população.

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E 

DIVULGAÇÃO 
EMPREENDIMENTO

151 Toninho Mazieri Audiência Pública São Roque Pontua solicitação de 2 audiências públicas no município;

Em conformidade aos trâmites legais em decorrência da análise do pedido de Licença Prévia, 
os órgãos Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB e CONSEMA 
determinaram a realização de três audiências públicas, as quais foram realizadas nos dias 11, 
13 e 19 de setembro de 2018, nos municípios de Sorocaba, Alumínio e São Roque, 
respectivamente. 
Embora não tenha ocorrido Audiência em Mairinque, a Concessionária CCR ViaOeste colocou à 
disposição um transporte gratuito para a condução dos interessados na Audiência Pública de 
Alumínio, no dia 13 de setembro. Confirma-se a presença da população e autoridades de 
Mairinque nas 3 audiências, principalmente na de São Roque.

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E 

DIVULGAÇÃO 
EMPREENDIMENTO

72 Donizete de Carvalho Audiência Pública São Roque Pontuou a falta de informação sobre o empreendimento.

Cabe esclarecer que a Concessionária realizou a devida publicidade do das audiências 
públicas, sendo que foi realizado publicações  no Diário Oficial do Estado, Radiodifusão  e 
banners de divulgação nos municípios, além de ter sido disponibilizado  cópias do EIA-RIMA 
nas bibliotecas municipais de todos os municípios, para conhecimento  e consulta sobre o 
empreendimento, conforme Deliberação  CONSEMA Normativa 01/11.

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E 

DIVULGAÇÃO 
EMPREENDIMENTO

126 Maria Aparecida Ribas Audiência Pública São Roque Pontuou sobre a falta de diálogo e procedimentos  do licenciamento  ambiental.

Cabe esclarecer que a Concessionária realizou a devida publicidade do das audiências 
públicas, sendo que foi realizado publicações  no Diário Oficial do Estado, Radiodifusão  e 
banners de divulgação nos municípios, além de ter sido disponibilizado  cópias do EIA-RIMA 
nas bibliotecas municipais de todos os municípios, para conhecimento  e consulta sobre o 
empreendimento, conforme Deliberação  CONSEMA Normativa 01/11.

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E 

DIVULGAÇÃO 
EMPREENDIMENTO

164 Fábio Simoa Audiência Pública Sorocaba Solicita uma melhora no canal de comunicação  entre a população e a CCR-Via Oeste

A Concessionária possui canais de atendimento  exclusivos aos usuários das rodovias, às 
comunidades  locais e ainda para instituições públicas e privadas. Em atendimento  à 
manifestação,  serão avaliadas eventuais inconsistências nos canais de relacionamento. Os 
canais disponíveis 24 horas por dia são: 0800 701 5555 ou ainda pelo Fale Conosco no site 
www.viaoeste.com.br.

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E 

DIVULGAÇÃO 
EMPREENDIMENTO

30 Hélio Custódio Audiência Pública Alumínio Questionou  sobre a ciência da prefeitura sobre a obra.

Cabe esclarecer que por ocasião do protocolo do EIA/RIMA na CETESB, foi contatado todas as 
prefeituras, e respectivas secretarias de planejamento/obras e meio ambiente, para obtenção 
das certidões e manifestações  necessárias  para protocolo do Estudo Ambiental, conforme 
prevê a legislação.

PARTICIPAÇÃO POPULAR 
E 

DIVULGAÇÃO 
EMPREENDIMENTO

42 Meire Barbosa Audiência Pública Alumínio Questionou  sobre impostos ISS do município, como que volta para o município.
Os valores de ISS são apurados e repassados  aos municípios de acordo com as 
determinações  da legislação vigente.

QUESTÕES FINANCEIRAS-
ECONÔMICAS

78 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública São Roque
Solicitou o resultado Econômico-Financeiro da Via Oeste, o quanto se investe e quanto se 
arrecada.

Sendo a Viaoeste empresa de capital aberto, por lei suas informações  financeiras são 
publicadas em veículo de grande circulação (jornal) e estão disponíveis na internet.

QUESTÕES FINANCEIRAS-
ECONÔMICAS

39 Meire Barbosa Audiência Pública Alumínio
Questionou  sobre a distribuição e geração de empregos, se a geração de emprego será 
passada para o PAT, como será feita a divisão.

A Concessionária solicitará a priorização de contratação  de mão de obra local, através de PAT 
ou demais programas de fomento de empregabilidade regional.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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ESCLARECIMENTOS ÀS MANIFESTAÇÕES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) - km 46+700 ao km 63+000 e ao km 67+000 ao km 89+700

13 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública Alumínio
Questionou  sobre desapropriações (casas atrás do Porto Seguro, casas próximas ao 
mercado Chimar, Bairro Paraíso, Bairro Vale Fundo), sobre a área que será afetada, os 
valores de indenização  se serão o venal ou comercial;

Conforme apresentado  no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a alternativa locacional da 
duplicação prevê que as obras estejam concentradas  nos limites da faixa de domínio existente 
da
rodovia.
Cabe ressaltar, no entanto, que os projetos referentes à Duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares ainda estão em desenvolvimento, não sendo possível destacar com assertividade  as 
áreas que serão desapropriadas.
De todo modo, cabe esclarecer que as desapropriações pontuais ao longo de todo o segmento 
da duplicação serão necessárias,  sendo que os proprietários  impactados  serão informados do 
processo desapropriatório oportunamente, conforme previstos pela Lei Decreto-Lei  nº 3.365, de 
21 de junho de 1941.
O valor da indenização  seguirá Normas Técnicas vigentes de precificação  do valor justo dos 
imóveis e benfeitorias.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

38 Marcos Antônio Chagas Audiência Pública Alumínio
Questionou  sobre desapropriações de comércios, se as indenizações  serão feitas pela CCR 
Via Oeste.

Conforme apresentado  no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a alternativa locacional da 
duplicação prevê que as obras estejam concentradas  nos limites da faixa de domínio existente 
da
rodovia.
De todo modo, cabe esclarecer que as desapropriações pontuais ao longo de todo o segmento 
da duplicação serão necessárias,  sendo que os proprietários  impactados  serão informados do 
processo desapropriatório oportunamente, conforme previstos pela Lei Decreto-Lei  nº 3.365, de 
21 de junho de 1941.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

45 Meire Barbosa Audiência Pública Alumínio
Pontuou sobre as ocupações na área do DER, que a empresa deve ter uma preocupação 
pois é uma comunidade  vulnerável.

Em relação a área de vulnerabilidade social a beira da rodovia, esta área entrará como áreas 
prioritárias para ações de mitigação de impactos sociais dentro dos programas sociais 
mencionados  anteriormente,  principalmente  no Programa de Comunicação  Social e de 
Desapropriação e Apoio a População.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

133 Rafael Barbosa Audiência Pública São Roque Solicitou informação sobre os locais onde ocorrerá o maior número de desapropriação
Cabe ressaltar, no entanto, que os projetos referentes à Duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares ainda estão em desenvolvimento, não sendo possível destacar com assertividade  as 
áreas que serão desapropriadas.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

162 Claudio Cutri Robles Audiência Pública Sorocaba Questionou  se haverá desapropriações;

Haverá sim desapropriações no trecho de duplicação.
Cabe ressaltar, no entanto, que os projetos referentes à Duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares ainda estão em desenvolvimento, não sendo possível destacar com assertividade  as 
áreas que serão desapropriadas.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

173 José Antônio Santos Audiência Pública Sorocaba Questionou  será haverá desapropriações na região

Conforme apresentado  no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a alternativa locacional da 
duplicação prevê que as obras estejam concentradas  nos limites da faixa de domínio existente 
da
rodovia.
Destacamos  que os projetos referentes à Duplicação da Rodovia Raposo Tavares ainda estão 
em desenvolvimento, não sendo possível destacar com assertividade  as regiões mais afetadas, 
pois podem variar, tanto as quantidades  de propriedades  expropriadas,  quanto a metragem 
quadrada e benfeitorias  atingidas.
De todo modo, cabe esclarecer que as desapropriações pontuais ao longo de todo o segmento 
da duplicação serão necessárias,  sendo que os proprietários  impactados  serão informados
do processo desapropriatório oportunamente, conforme previstos pela Lei Decreto-Lei  nº 3.365, 
de 21 de junho de 1941.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

128 Norberto Silva Audiência Pública São Roque Solicitou preservação  do comércio na região do km 50+300.
O projeto funcional prevê a preservação  dos comércios citados, no entanto, as condições 
definitivas do entorno serão resultado do projeto executivo aprovado pela agência reguladora 
(ARTESP).

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

5 Carlos Sato Audiência Pública Alumínio Questionou  sobre o laudo cautelar prévio às obras.
Cabe informar que quaisquer edificação que eventualmente  estejam próximas as áreas de 
obra, serão devidamente  acauteladas,   para verificação do estado de conservação,  
previamente ao início das obras.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

23 Geraldo Atleta Audiência Pública Alumínio Questiona sobre laudo cautelar e canal de comunicação  em caso de sinistro.
Cabe informar que quaisquer edificação que eventualmente  estejam próximas as áreas de 
obra, serão devidamente  acauteladas,   para verificação do estado de conservação,  
previamente ao início das obras.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

29 Hélio Custódio Audiência Pública Alumínio Questionou  sobre Laudo Cautelar e desapropriações.

Conforme apresentado  no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), a alternativa locacional da 
duplicação prevê que as obras estejam concentradas  nos limites da faixa de domínio existente 
da
rodovia.
De todo modo, cabe esclarecer que as desapropriações pontuais ao longo de todo o segmento 
da duplicação serão necessárias,  sendo que os proprietários  impactados  serão informados do 
processo desapropriatório oportunamente, conforme previstos pela Lei Decreto-Lei  nº 3.365, de 
21 de junho de 1941.
Adicionalmente, em relação aos Laudos Cautelares,  cabe informar que quaisquer edificação 
que eventualmente  estejam próximas as áreas de obra, serão devidamente  acauteladas, para 
verificação do estado de conservação,  previamente  ao início das obras.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

124 Maria Aparecida Ribas Audiência Pública São Roque
Pontuou preocupação  em relação a interferência  na captação de agua, que afetará  sobre a 
APA de Itupararanga.

No diagnóstico do meio físico do empreendimento (Capítulo 5 do EIA/RIMA item 5.1.1.7. 
Recursos Hídricos) foram levantados 7 poços de captação de água superficial para 
abastecimento público legalmente cadastrados  no DAEE nos municípios de São Roque, 
Mairinque, Alumínio e Sorocaba. Na APA de Itupararanga,  os cursos d’água são definidos 
como Classe 2 e há 4 pontos de captação de água para abastecimento  público, no entanto, 
todos estão à montante, ou seja, os cursos das captações não sofrerão possíveis impactos da 
implantação  do empreendimento.
Além disso, no diagnóstico do meio físico das Áreas de Influência Indireta e Direta contemplam  
as drenagens da APA e na Área Diretamente  Afetada - ADA, devido as características
físicas na região da SP-270 entre os km 46 e 50 que interceptam  a APA de Itupararanga,  não 
foram identificados  cursos d'água que interceptam  e/ou têm seus cursos paralelos à 
duplicação da SP-270. O curso d'água mais próximo é o Afluente do Rio Tietê, Intermitente,  de 
Condição Aberto, na altura do km 50+540, de classe 4.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

155 André Cordeiro Audiência Pública Sorocaba
Pontuou que o parecer feito previamente  pela o Comitê de Bacias está disponível no site do 
comitê. Questionou  o motivo pelo qual não foi considerada  para o estudo do EIA toda a 
extensão da Bacia do Sorocamirim.

Cabe informar ainda que a Concessionária apresentou ao Comitê de Bacias do Rio Sorocaba e 
Médio Tietê os esclarecimentos e informações solicitadas na Deliberação CBH-SMTnº 381, por 
meio da correspondência VO-EMD-0032/2019.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

118 José Pinheiro Machado Audiência Pública São Roque
Pontuou sobre a utilização dos viveiros na região que devem ser incluídos no estudo para 
usar na compensação  ambiental.

Em relação a utilização de viveiros na região para compensação  ambiental do 
empreendimento, esta sugestão será incluída no Programa de Compensação  Ambiental, que 
será detalhado nas próximas etapas do licenciamento.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

157 André Cordeiro Audiência Pública Sorocaba
Sugere que a compensação  ambiental e financeira sejam realizadas nas Unidades de 
Conservação  próximas às obras (APA – Itupararanga,  Mata da Câmara e Horto de 
Mairinque)

Cabe destacar que a decisão de destinação dos recursos financeiros referentes ao TCCA é de 
atribuição da Fundação Florestal, cabendo a concessionária  realizar o depósito do recurso, 
conforme a previsto na Lei Federal 9.985/00 (Lei do SNUC).

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

68 Claudio Góes Audiência Pública São Roque
Solicitou estudo de vazão hídrica e estudos de impactos do projeto na macrodrenagem na 
área urbana de São Roque.

Em relação a solicitação de estudo de vazão hídrica, este foi apresentado justamente de forma 
prévia no EIA/RIMA no Capítulo 3 - Caracterização do Empreendimento, onde foi apresentada 
uma análise da situação atual e ações propostas, por segmento e dispositivos do 
empreendimento. Juntamente com o detalhamento do projeto executivo da duplicação, este 
estudo e os impactos do projeto na macrodrenagem na área urbana de São Roque serão 
detalhados.
Todos os estudos de drenagem desenvolvidos para a obra de duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares (SP-270) seguirão os manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 
órgãos competentes tais como DAEE, CETESB e poder concedente  (ARTESP).

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

81 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública São Roque Questionou  sobre a atenção ao projeto de drenagem no trecho urbano.
Todos os estudos de drenagem desenvolvidos  para a obra de duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares (SP-270) seguirão os manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 
órgãos competentes  tais como DAEE, CETESB e poder concedente  (ARTESP).

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

82 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública São Roque
Demonstrou  uma preocupação  com o escoamento  da água pluvial para os córregos Varjão 
e Bugre.

Todos os estudos de drenagem desenvolvidos para a obra de duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares (SP-270) seguirão os manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 
órgãos competentes tais como DAEE, CETESB e poder concedente  (ARTESP).
Adicionalmente, cabe ressaltar que o projeto executivo de drenagem deverá ser elaborado 
evitando, sempre que possível, o lançamento  das águas pluviais da rodovia, no sistema de 
drenagem pluvial do município.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

114 José Eduardo Amaral Audiência Pública São Roque
Pontuou sobre o lançamento  de drenagem na altura do pedágio na propriedade,  o que 
causa alta mortalidade  de peixes. Convida a representante  da CETESB para visitar o local.

As informações como as apontadas pelo Sr. José Eduardo, em relação a alta mortalidade de 
peixes devido a um lançamento de efluentes em drenagem na altura do pedágio serão 
verificadas pela Concessionária, de modo a identificar as causas apontadas.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

120 Julio Mariano Audiência Pública São Roque
Pontuou sobre o impacto das drenagens da rodovia na macrodrenagem da região, 
especialmente  no contornos. Já notificado à CCR.

O impacto das drenagens interceptadas pela rodovia depende do projeto executivo da 
duplicação, que será apresentado em etapa posterior do licenciamento ambiental. Uma vez 
aprovada a viabilidade ambiental do empreendimento e emitida a Licença Prévia, serão 
definidas as exigências para e condicionantes que o projeto deverá atender, incluindo o 
detalhamento da instalação dos dissipadores de energia, de modo a não causar impacto na 
macrodrenagem.
Adicionalmente, cabe ressaltar que o projeto executivo de drenagem deverá ser elaborado 
evitando, sempre que possível, o lançamento  das águas pluviais da rodovia, no sistema de 
drenagem pluvial do município.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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ESCLARECIMENTOS ÀS MANIFESTAÇÕES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) - km 46+700 ao km 63+000 e ao km 67+000 ao km 89+700

125 Maria Aparecida Ribas Audiência Pública São Roque Solicita um maior detalhamento  das drenagens no trecho da APA.

Cabe esclarecer que o EIA utiliza de base o projeto funcional, que apresenta um nível menor de 
detalhes e informações,  uma vez que licenciamento  encontra-se  na fase prévia. O 
detalhamento  do projeto de drenagem ocorrerá por ocasião da Licença de Instalação.
Todos os estudos de drenagem desenvolvidos  para a obra de duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares (SP-270) seguirão os manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 
órgãos competentes  tais como DAEE, CETESB e poder concedente  (ARTESP). Não foi 
possível identificar problema específico relacionado  à manifestação  em questão.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

141 Roberto Infante Audiência Pública São Roque Solicita maiores informações  sobre as intervenções  nos mananciais e nos fluxos de rios.

Cabe esclarecer que o EIA utiliza de base o projeto funcional, que apresenta um nível menor de 
detalhes e informações,  uma vez que licenciamento  encontra-se  na fase prévia. O
detalhamento  do projeto de drenagem ocorrerá por ocasião da Licença de Instalação.
Adicionalmente, todos os estudos de drenagem desenvolvidos  para a obra de duplicação da 
Rodovia Raposo Tavares (SP-270) seguirão os manuais e as normas vigentes, sendo inclusive 
aprovados pelos órgãos competentes  tais como DAEE, CETESB e poder concedente  
(ARTESP). Não foi possível identificar problema específico relacionado  à manifestação  em 
questão.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

167 Fábio Simoa Audiência Pública Sorocaba Questionou  sobre das drenagens no Bairro Vila Isadora, onde é despejada água pluvial
Todos os estudos de drenagem desenvolvidos  para a obra de duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares (SP-270) seguirão os manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 
órgãos competentes  tais como DAEE, CETESB e poder concedente  (ARTESP).

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

96 Etelvino Nogueira Audiência Pública São Roque Questionou  sobre EIV.

Os estudos mais relacionados  às questões ambientais que seriam contemplados  num EIV, já 
estão contemplados  no EIA/RIMA realizado para este empreendimento de forma até mais 
completa, adquirindo um caráter mais focado no ecossistema  local, contemplando  maiores 
informações  do que um EIV, inclusive contendo especificamente avaliações de impacto a partir 
do diagnóstico ambiental e socioeconômico realizado.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

145 Rodrigo Conceição Audiência Pública São Roque
Questionou  sobre a melhor explicação sobre as medidas socioambientais que serão 
tomadas. Sugeriu também um Estudo de Impacto de Vizinhança bem elaborado para 
Mairinque e São Roque.

As medidas socioambientais que serão tomadas estão descritas no EIA/RIMA no capítulo de 
Programas Ambientais, de acordo com os impactos ambientais descritos ao longo do estudo. 
Foram levantados 18 programas ambientais que mitigam os impactos negativos ou 
potencializam os impactos positivos do empreendimento, que serão detalhados em fase 
posterior a este estudo.
Em relação ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para os municípios  de Mairinque e São 
Roque, este tipo de estudo é focado na análise de impactos no sistema viário e nos aspectos 
urbanísticos, sendo portanto estudos contemplados nos itens de projeto e desapropriação. Os 
estudos mais relacionados  às questões ambientais  que seriam contemplados num EIV, já 
estão contemplados no EIA/RIMA realizado para este empreendimento de forma até mais 
completa, adquirindo um caráter mais focado no ecossistema local, contemplando maiores 
informações do que um EIV, inclusive  contendo especificamente avaliações de impacto a partir 
do diagnóstico ambiental e socioeconômico realizado.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

121 Lislei Araújo Silva Audiência Pública São Roque Criticou a não citação no EIA dos animais em extinção, veados e macaco bugio.

No Capítulo 6 - Diagnóstico  do Meio Biótico, durante as campanhas  de fauna realizadas não 
houve registro de presença espécies  raras ou ameaçadas  de extinção.  O veado (veado- 
catingueiro - Mazama gouazoubira)  foi citado no estudo, referenciando  inclusive a Lista geral 
das espécies de mastofauna  registradas na AID e AII do empreendimento. Já o macaco bugio 
não foi encontrado nas campanhas  de fauna realizadas.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

95 Etelvino Nogueira Audiência Pública São Roque Questionou  se há o estudo do nº de pessoas afetadas pela duplicação nos bairros citados.
Esclarece-se  que para a elaboração do EIA/RIMA foi realizado os estudos socioeconômicos 
dos municípios afetados pela duplicação, isto é, São Roque, Mairinque, Alumínio e Sorocaba, 
em conformidade  com termo de Referência emitido pela CETESB.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

111 Israel Toco Audiência Pública São Roque Questionou falta de estudo de impacto social.

A avaliação dos impactos sociais está descrita no Capítulo de Impactos do EIA/RIMA. Para o 
levantamento dos impactos sociais foram considerados aspectos como: adensamento 
populacional, desapropriação, índice paulista de vulnerabilidade social (IPVS), interrupções de 
tráfego, aumento dos níveis de ruído entre outros incômodos a população. Inclusive, um dos 
programas socioambientais mais importantes é o
de Comunicação Social, incluso no Capitulo de Programas, que descreve os principais canais 
de comunicação e as ações que devem ser tomadas mediante a população afetada direta e 
indiretamente pelas obras.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

113 José Eduardo Amaral Audiência Pública São Roque
Pontuou sobre a segurança viária e sobre o Meio Ambiente, são boas. 
Mas criticou que não há uma preocupação com a população.

As medidas socioambientais que serão tomadas estão descritas no EIA/RIMA no capítulo de 
Programas Ambientais, de acordo com os impactos ambientais descritos ao longo do estudo. 
Foram levantados 18 programas ambientais que mitigam os impactos negativos ou 
potencializam os impactos positivos do empreendimento, que serão detalhados em fase 
posterior a este estudo (fase de instalação)

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

117 José Pinheiro Machado Audiência Pública São Roque Pontuou sobre a avaliação dos impactos sociais.

A avaliação dos impactos sociais está descrita no Capítulo de Impactos do EIA/RIMA. Para o 
levantamento dos impactos sociais foram considerados aspectos como: adensamento 
populacional, desapropriação, índice paulista de vulnerabilidade social (IPVS), interrupções de 
tráfego, aumento dos níveis de ruído entre outros incômodos a população. Inclusive, um dos 
programas socioambientais mais importantes é o de Comunicação Social, incluso no Capitulo 
de Programas, que descreve os principais canais de comunicação e as ações que devem ser 
tomadas mediante a população afetada direta e indiretamente pelas obras.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

123 Lislei Araújo Silva Audiência Pública São Roque Questionou se esses impactos serão mitigados.

As medidas socioambientais que serão tomadas estão descritas no EIA/RIMA no capítulo de 
Programas Ambientais, de acordo com os impactos ambientais descritos ao longo do estudo. 
Foram levantados 18 programas ambientais que mitigam os impactos negativos ou 
potencializam os impactos positivos do empreendimento, que serão detalhados em fase 
posterior a este estudo.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

12 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública Alumínio Questionou  se o projeto da duplicação conversa com o Plano diretor da Cidade.

O Plano Diretor enviado pelo município à Concessionária apresenta pontos de interface com a 
rodovia. Cabe destacar no entanto, que o Projeto de Duplicação, não impossibilita o 
desenvolvimento do plano por parte do Município.
A concessionária continua a desenvolver o projeto de Duplicação conforme análises e 
aprovações do Poder Concedente (ARTESP).

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

44 Meire Barbosa Audiência Pública Alumínio
Pontuou que as obras de artes e acessos são previstas no plano diretor da cidade e que a 
projeto deve atender.

O Plano Diretor enviado pelo município à Concessionária apresenta pontos de interface com a 
rodovia. Cabe destacar no entanto, que o Projeto de Duplicação, não impossibilita o 
desenvolvimento do plano por parte do Município.
A concessionária continua a desenvolver o projeto de Duplicação conforme análises e 
aprovações do Poder Concedente (ARTESP).

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

84 Eduardo Delegacia Audiência Pública São Roque Pontuou sobre o Plano Diretor recém elaborado e a interface com o projeto.

Para cumprimento  do rito protocolar do EIA/RIMA, a Concessionária obteve junto aos 
municípios, Certidão de Uso dos Solos.

O Plano Diretor enviado pelo município à Concessionária apresenta pontos de interface com a 
rodovia. Cabe destacar no entanto, que o Projeto de Duplicação, não impossibilita o 
desenvolvimento do plano por parte do Município.
A concessionária continua a desenvolver o projeto de Duplicação conforme análises e 
aprovações do Poder Concedente (ARTESP).

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

97 Etelvino Nogueira Audiência Pública São Roque Questionou  sobre a comunidade  Quilombola.

Em relação a não citação do Quilombo do Carmo no EIA/RIMA, esta deve-se a não inclusão do 
mesmo nos dados/cadastros oficiais do Incra, tendo em vista que por força do Decreto nº4.887, 
de 2003, o Incra é a autarquia competente,  na esfera federal, pela titulação dos territórios 
quilombolas.  Em consulta a Relação de processos de regularização  abertos no Incra, a 
comunidade  do Carmo encontra-se  com processo aberto desde 2006 (nª processo 
54190.002991/2006-06). Mesmo se tratando de uma comunidade  remanescente  quilombola, 
nacionalmente  reconhecida  pelo Ministério da Cultura por meio da Fundação Palmares, com 
amplo acervo documental,  que comprova sua trajetória histórica e de resistência, a morosidade  
na demarcação  e titulação da propriedade  definitiva pelo INCRA tem provocado diversos 
problemas e dificuldades.
Adicionalmente, esclarece-se que a concessionária apresentou as devidas informações sobre o 
empreendimento à Fundação Cultural Palmares , o qual se manifestará diretamente ao órgão 
ambiental (CETESB).

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

122 Lislei Araújo Silva Audiência Pública São Roque Criticou a não citação do Quilombo Carmo no EIA.

Em relação a não citação do Quilombo do Carmo no EIA/RIMA, esta deve-se a não inclusão do 
mesmo nos dados/cadastros oficiais do Incra, tendo em vista que por força do Decreto nº4.887, 
de 2003, o Incra é a autarquia competente,  na esfera federal, pela titulação dos territórios 
quilombolas.  Em consulta a Relação de processos de regularização  abertos no Incra, a 
comunidade  do Carmo encontra-se  com processo aberto desde 2006 (nª processo 
54190.002991/2006-06). Mesmo se tratando de uma comunidade  remanescente  quilombola, 
nacionalmente  reconhecida  pelo Ministério da Cultura por meio da Fundação Palmares, com 
amplo acervo documental,  que comprova sua trajetória histórica e de resistência, a morosidade  
na demarcação  e titulação da propriedade  definitiva pelo INCRA tem provocado diversos 
problemas e dificuldades.
Adicionalmente, esclarece-se que a concessionária apresentou as devidas informações sobre o 
empreendimento à Fundação Cultural Palmares , o qual se manifestará diretamente ao órgão 
ambiental (CETESB).

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

156 André Cordeiro Audiência Pública Sorocaba
Questionou  sobre as bacias hidrográficas  afetadas pelo empreendimento, em especial 
Pirajibú; Pirajibú-Mirim.

Em relação as bacias hidrográficas  afetadas pelo empreendimento, em especial Pirajibu e 
Pirajibú-Mirim  estas estão descritas no EIA/RIMA no capítulo 7.1 Diagnóstico  do Meio Físico, 
especificamente no item 7.1.2 Meio Físico da Área de Influência Direta - AID, item 7.1.2.5 
Recursos Hídricos (pág. 93 a 95)
Cabe informar ainda que a Concessionária apresentou ao Comitê de Bacias do Rio Sorocaba e 
Médio Tietê os esclarecimentos e informações solicitadas na Deliberação CBH-SMTnº 381, por 
meio da correspondência VO-EMD-0032/2019.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

83 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública São Roque Questionou  sobre a questão de ruído pós obra.

Cabe esclarecer que foi realizado medições para verificação nos níveis atuais de ruído, em 
vistoria conjunta com a equipe técnica da CETESB, conforme preconiza a Decisão de Diretoria 
100/2009/P.
Após o início da operação da pista duplicada, caso haja níveis de ruídos que ultrapassem  os 
limites estipulados pela DD 389/2010/P,  será realizado as medidas de mitigação do ruído 
oriundo da rodovia.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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ESCLARECIMENTOS ÀS MANIFESTAÇÕES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) - km 46+700 ao km 63+000 e ao km 67+000 ao km 89+700

56 Abner Segura Audiência Pública São Roque
Pontuou sobre o projeto de canalização  de águas pluviais e  saneamento  no bairro Nova 
Mairinque.

Todos os estudos de drenagem desenvolvidos para a obra de duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares (SP-270) seguirão os manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 
órgãos competentes tais como DAEE, CETESB e poder concedente  (ARTESP).
Adicionalmente, cabe ressaltar que o projeto executivo de drenagem deverá ser elaborado 
evitando, sempre que possível, o lançamento  das águas pluviais da rodovia, no sistema de 
drenagem pluvial do município.
Para o caso de saneamento no bairro de Nova Mairinque, esta ação não é de responsabilidade 
da Concessionária.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

57 Abner Segura Audiência Pública São Roque Solicita os detalhes de como será feita a canalização  de águas pluviais e esgoto na rodovia.

Todos os estudos de drenagem desenvolvidos para a obra de duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares (SP-270) seguirão os manuais e as normas vigentes, sendo inclusive aprovados pelos 
órgãos competentes tais como DAEE, CETESB e poder concedente  (ARTESP).
Adicionalmente, cabe ressaltar que o projeto executivo de drenagem deverá ser elaborado 
evitando, sempre que possível, o lançamento  das águas pluviais da rodovia, no sistema de 
drenagem pluvial do município.
Para o caso de saneamento no bairro de Nova Mairinque, esta ação não é de responsabilidade 
da Concessionária.

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 
E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

2 Arnaldo Oliveira Audiência Pública Alumínio
Questionou  se o projeto da duplicação prevê a estação de tratamento de esgoto da
Saneaqua

A Concessionária desconhece  o projeto do Emissário citado na audiência.
QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 

E 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

33 Ildeia Maria de Souza Audiência Pública Alumínio
Informou que o Ribeirão do Varjão, curso d’água localizado paralelo a rodovia em
Mairinque, está com propostas de obras para implantação  de um emissário;

A Concessionária desconhece  o projeto do Emissário citado na audiência.
QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 

E 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

109 Ildeia Maria de Souza Audiência Pública São Roque Pontuou sobre a questão do sistema de saneamento A Concessionária desconhece  o projeto do Emissário citado na audiência.
QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS 

E 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

18 Enivaldo de Jesus Audiência Pública Alumínio Pontuou sobre os acidentes nos trechos da rodovia na cidade.

Com a nova configuração  da rodovia após as obras, haverá uma melhoria para os aspectos de 
segurança para os lindeiros e usuários, mitigando o risco de acidentes. Constantemente, a 
concessionária  Viaoeste atua em sua malha para proporcionar  as melhores condições de 
segurança aos seus usuários em obediência as normas e leis vigentes.

SEGURANÇA VIÁRIA

63 Carlos Melo Audiência Pública São Roque Relatou sobre acidentes próximos ao Hotel Alpino, região do posto Alasca.

Com a nova configuração  da rodovia após as obras, haverá uma melhoria para os aspectos de 
segurança para os lindeiros e usuários, mitigando o risco de acidentes. Constantemente, a 
concessionária  Viaoeste atua em sua malha para proporcionar  as melhores condições de 
segurança aos seus usuários em obediência as normas e leis vigentes.

SEGURANÇA VIÁRIA

169 Fábio Simoa Audiência Pública Sorocaba
Pontuou que deveriam ser instaladas placas de redução de velocidade, visto o alto índice de 
acidentes e grande circulação entre bairros.

O projeto preverá a instalação de placas regulamentares, incluindo de velocidade, seguindo as 
normas vigentes e análises criteriosas das especificidades de cada segmento.

SEGURANÇA VIÁRIA

20 Enivaldo de Jesus Audiência Pública Alumínio Solicitou uma atenção especial para a região próxima ao mercado Chimar.
A concessionária concluiu os estudos e implantará passarela no local em questão (km75+300) 
no âmbito das obras de duplicação.

SEGURANÇA VIÁRIA

87 Enivaldo de Jesus Audiência Pública São Roque Pontuou sobre os acidentes de trânsito na altura do km 74+500 - Bairro Vila Paraíso.

Com a nova configuração  da rodovia após as obras, haverá uma melhoria para os aspectos de 
segurança para os lindeiros e usuários, mitigando ao máximo o risco de acidentes. 
Constantemente, a concessionária  Viaoeste atua em sua malha para proporcionar  as melhores 
condições de segurança aos seus usuários em obediência as normas e leis vigentes.

SEGURANÇA VIÁRIA

51 Túlio Camargo Audiência Pública Alumínio
Pontuou sobre a necessidade  de iluminação nos pontos de ônibus, laterais das rodovias 
(passagem  de pedestres)

O projeto prevê a implantação  de iluminação em todas as travessias de pedestres, as quais 
serão compatibilizadas com a localização dos pontos de ônibus.

SEGURANÇA VIÁRIA

17 Enivaldo de Jesus Audiência Pública Alumínio Questionou  sobre a faixa de pedestres e lombadas na altura do Mercado Chimar;
A concessionária concluiu os estudos e implantará passarela no local em questão (km75+300) 
no âmbito das obras de duplicação.

SEGURANÇA VIÁRIA

21 Geraldo Atleta Audiência Pública Alumínio
Questionou  sobre as condições de acessibilidade  e quantidades  de passarelas ao longo do 
trecho.

O projeto  prevê a adequação completa da passarela do km 75+800 (Alumínio), além de nova 
passarela no km 75+300. Ao longo do segmento de duplicação, também há a previsão de 
travessias através de passeios nos
viadutos, nos km 47+800, km 50+300, 69+300, 74+200 e 76+900 e diversas travessias em nível 
ao longo dos municípios de São Roque, Mairinque, Alumínio e Sorocaba. No km 75+300 
(Alumínio), a concessionária  está elaborando estudo específico e, a depender da conclusão do 
estudo, poderá ser contemplada  travessia de pedestres em desnível (passarela) conforme 
solicitações anteriores.
Cabe ressaltar que, a quantidade final de travessias, tal como respectivas configurações,  serão 
resultado do projeto executivo aprovado pela agência reguladora (ARTESP).

SEGURANÇA VIÁRIA

27 Hélio Custódio Audiência Pública Alumínio Questionou  sobre a possibilidade  de ter mais uma passarela próxima ao mercado Chimar.
A concessionária concluiu os estudos e implantará passarela no local em questão (km75+300) 
no âmbito das obras de duplicação.

SEGURANÇA VIÁRIA

34 Luís Gonzaga Tizeo Audiência Pública Alumínio
Questionou  o porque do início da obra só em 2021 e se as passarelas poderão ser 
melhoradas  antes.

A obra de Duplicação da Rodovia Raposo Tavares está inserida no cronograma  de 
investimentos  da concessionária, tendo sua data de início e término prevista no contrato. 
Qualquer alteração somente poderá ocorrer mediante autorização  da ARTESP.

SEGURANÇA VIÁRIA

35 Luís Gonzaga Tizeo Audiência Pública Alumínio Criticou a acessibilidade  da passarela do km 76 (já existente), próxima ao pedágio.
A adequação desta passarela já está em andamento, com previsão de conclusão no primeiro 
semestre de 2020.

SEGURANÇA VIÁRIA

40 Meire Barbosa Audiência Pública Alumínio
Questionou  sobre a falta de passarelas e pontua sobre as condições de acessibilidade para 
as já existentes, como a questão de iluminação, câmera de monitoramento

O projeto  prevê a adequação completa da passarela do km 75+800 (Alumínio), além de nova 
passarela no km 75+300. Ao longo do segmento de duplicação, também há a previsão de 
travessias através de passeios nos
viadutos, nos km 47+800, km 50+300, 69+300, 74+200 e 76+900 e diversas travessias em nível 
ao longo dos municípios de São Roque, Mairinque, Alumínio e Sorocaba. No km 75+300 
(Alumínio), a concessionária  está elaborando estudo específico e, a depender da conclusão do 
estudo, poderá ser contemplada  travessia de pedestres em desnível (passarela) conforme 
solicitações anteriores.
Cabe ressaltar que, a quantidade final de travessias, tal como respectivas configurações,  serão 
resultado do projeto executivo aprovado pela agência reguladora (ARTESP).

SEGURANÇA VIÁRIA

41 Meire Barbosa Audiência Pública Alumínio Solicita uma passarela próxima ao supermercado  Chimar
A concessionária concluiu os estudos e implantará passarela no local em questão (km75+300) 
no âmbito das obras de duplicação.

SEGURANÇA VIÁRIA

50 Túlio Camargo Audiência Pública Alumínio
Questionou  a falta de passarela no km 67 para acesso à área industrial  no lado oeste, bem 
como iluminação e segurança pública.

Há previsão de travessia através de passeio no viaduto do km 69+300, além de travessias em 
nível devidamente sinalizada e iluminada no km 67+500.

SEGURANÇA VIÁRIA

86 Enivaldo de Jesus Audiência Pública São Roque Pontuou sobre a necessidade  de faixa de pedestres em frente ao mercado Chimar.
A concessionária concluiu os estudos e implantará passarela no local em questão (km75+300) 
no âmbito das obras de duplicação.

SEGURANÇA VIÁRIA

98 Fábio José Paterli Audiência Pública São Roque Criticou a falta de acessibilidade  das passarelas e das calçadas.
Tantos as passarelas,  quanto os passeios afetados pela Duplicação serão adequados,  em 
conformidade  com respectivas normas de acessibilidade.

SEGURANÇA VIÁRIA

103 Giovani Ugler Audiência Pública São Roque Solicitou passarelas entre o km 66 ao km 69.

O investimento  prevê a adequação completa da passarela do km 75+800 (Alumínio). Ao longo 
do segmento de duplicação, também há a previsão de travessias através de passeios nos 
viadutos, nos km 50+300, 69+300, 74+200 e 76+900 e diversas travessias em nível ao longo 
dos municípios de São Roque, Mairinque, Alumínio e Sorocaba. No km 75+300 (Alumínio), a 
concessionária  está elaborando estudo específico e, a depender da conclusão do estudo, 
poderá ser contemplada  travessia de pedestres em desnível (passarela) conforme solicitações 
anteriores.

SEGURANÇA VIÁRIA

107 Ildeia Maria de Souza Audiência Pública São Roque Pontuou sobre a falta de informação sobre a passagem de pedestres e pontos de ônibus

O investimento  prevê a adequação completa da passarela do km 75+800 (Alumínio). Ao longo 
do segmento de duplicação, também há a previsão de travessias através de passeios nos
viadutos, nos km 50+300, 69+300, 74+200 e 76+900 e diversas travessias em nível ao longo 
dos municípios de São Roque, Mairinque, Alumínio e Sorocaba. No km 75+300 (Alumínio), a 
concessionária  está elaborando estudo específico e, a depender da conclusão do estudo, 
poderá ser contemplada  travessia de pedestres em desnível (passarela) conforme solicitações 
anteriores.
Cabe ressaltar que, a quantidade final de travessias, tal como respectivas configurações,  serão 
resultado do projeto executivo aprovado pela agência reguladora (ARTESP).
As soluções para os pontos de ônibus afetados e condições definitivas também dependerão  do 
desenvolvimento do projeto executivo.

SEGURANÇA VIÁRIA

8 Eduardo "da delegacia" Audiência Pública Alumínio
Pontuou sobre a falta de segurança no km 79, onde os veículos ingressam sem uma alça, 
solicita uma pista de desaceleração.

 A adequação de acessos particulares,  comerciais e municipais não é de responsabilidade da 
Concessionária.
A Concessionária avalia, no entanto, este caso específico, adequando-o no âmbito do projeto 
executivo ainda a ser apresentado ao Poder Concedente (ARTESP), após a aprovação do 
projeto funcional.

SEGURANÇA VIÁRIA

166 Fábio Simoa Audiência Pública Sorocaba
Solicitou a implantação  de defesas metálicas neste trecho para a proteção da população. 
Demonstrou  uma preocupação  com os moradores do Bairro Genebra, km 84+500, vão ter 
que ir até o km 81.

A duplicação será segregada por elemento de segurança em toda sua extensão.
O bairro em questão, que localiza-se na Pista Oeste no entorno do km 86, será atendido pelos 
dispositivos  contratuais,  propostos no km 80+800, km 92+500 e pelas vias municipais 
existentes.

SEGURANÇA VIÁRIA

Processo CETESB nº 80/18 (e.amb. 32084/2017-10)
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ANEXO 07 – Plano de mídia de disponibilização ao público 
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PLANO DE MÍDIA 
DUPLICAÇÃO DA RAPOSO TAVARES  

PORTAL 

Formato Bilboard - 970x250 (Desktop) e  320x100 (mobile). 
200.000 impressões distribuídas nas editorias abaixo. 
- Home 
- Sorocaba e Região 

PAGAMENTO PARA 30 DIAS. 

RÁDIO 

15 spot´s de 30” cada  
Período: 15.12.19 a 19.12.19  
05 x ao dia  
Rotativo das 09h às 19h  
 
15 spot´s de 15” cada  
Período: 15.12.19 a 19.12.19 
05 x ao dia Rotativo das 09h às 19h  
  

PORTAL 

Banner  lateral , imagem e link 
Perído: 15/12/2019 à 21/12/2019 
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JORNAL DA 
ECONOMIA 

 
 
 
 
 
CONTEÚDO 
 
Proposta de texto para publicação no portal: 
A CCR ViaOeste informa que, em continuação ao processo de licenciamento ambiental da obra de 
duplicação da rodovia Raposo Tavares, correspondente do km 46 ao km 89, está disponível aos 
interessados as atualizações do estudo de impacto ambiental e dúvidas levantas na ocasião das 
audiências públicas realizadas em Sorocaba, Alumínio e São Roque. 
Para ter acesso ao conteúdo clique aqui ou acesse o site da concessionária www.viaoeste.com.br. 
 
 
Proposta de texto para veiculação na rádio – Opção 1 (15”): 
A CCR ViaOeste informa que está disponível, em seu site, as atualizações do estudo de impacto 
ambiental e dúvidas levantas na ocasião das audiências públicas realizadas em Sorocaba, Alumínio e 
São Roque sobre a obra de duplicação da Raposo Tavares. 
Acesse o site www.viaoeste.com.br e saiba mais. 
 
Proposta de texto para veiculação na rádio – Opção 2 (30”): 
A CCR ViaOeste informa que, em continuação ao processo de licenciamento ambiental da obra de 
duplicação da rodovia Raposo Tavares, correspondente do km 46 ao km 89, está disponível aos 
interessados as atualizações do estudo de impacto ambiental e dúvidas levantas na ocasião das 
audiências públicas realizadas em Sorocaba, Alumínio e São Roque. 
Para ter acesso ao conteúdo acesse o site da concessionária www.viaoeste.com.br. 
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ANEXO 08 – Cartas referentes à disponibilidade de áreas para plantio 

compensatório 

 

 










