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•Avaliar, sistematizar e disseminar trabalhos acadêmicos 
que acumularam conhecimento nas áreas pertinentes às polí-
ticas públicas;

•Apoiar pesquisas interdisciplinares, divulgar experiências 
bem-sucedidas e produzir análises que subsidiem a formulação 
de novas políticas públicas, criativas e viáveis;

•Formar e capacitar gestores do setor público e do terceiro 
setor.

Pesquisa em áreas estratégicas
A FAPESP apoia a pesquisa científica e tecnológica por meio 

de Bolsas e Auxílios a Pesquisa que contemplam todas as áreas 
do conhecimento: Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciên-
cias Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências 
Sociais Aplicadas, Ciência Humanas, Linguística, Letras e Artes.

Os programas FAPESP de pesquisa em Bioenergia, Mudan-
ças Climáticas Globais e BIOTA são exemplos do estímulo da 
Fundação às pesquisas na fronteira do conhecimento sobre 
temas de interesse mundial.

BIOEN
O Programa FAPESP de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN) 

objetiva estimular e articular atividades de pesquisa e desenvol-
vimento, utilizando laboratórios acadêmicos e industriais para 
promover o avanço do conhecimento e sua aplicação em áreas 
relacionadas à produção do Bioenergia no Brasil.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
O Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Cli-

máticas Globais – PFPMCG tem como objetivo avançar o 
conhecimento no tema. Espera-se que os resultados de pesquisa 
do programa auxiliem na tomada de decisões informadas cienti-
ficamente com respeito a avaliações de risco e a estratégias de 
mitigação e adaptação.

BIOTA
Lançado em março de 1999, o objetivo do Programa de 

Pesquisas em Caracterização, Conservação, Recuperação e Uso 
Sustentável da Biodiversidade do Estado de São Paulo (BIOTA-
-FAPESP) é conhecer, mapear e analisar a biodiversidade do 
Estado de São Paulo, incluindo a fauna, a flora e os microrga-
nismos, mas também, avaliar as possibilidades de exploração 
sustentável de plantas ou de animais com potencial econômico 
e subsidiar a formulação de políticas de conservação dos rema-
nescentes florestais.

PITE e PIPE: Programas de Parceria com empresas
O PITE – Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para 

Inovação Tecnológica – destina-se a financiar projetos de 
pesquisa em instituições acadêmicas ou institutos de pesquisa, 
desenvolvidos em cooperação com pesquisadores de centros 
de pesquisa de empresas localizadas no Brasil ou no exterior 

Investimentos em Amparo à Pesquisa
A FAPESP investiu, em 2018, R$ 1,217 bilhão em bolsas e auxílios à pesquisa, um volume 14,9% maior de recursos em compara-

ção com 2017. No período anterior, de 2016 para 2017, havia ocorrido uma redução nominal de 7,2% no investimento em pesquisa.

 

 Cultura e Economia 
Criativa
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

 CENTRO DE DESPESAS
 Comunicado
Considerando: Observadas as exigências dos arts. 94 e 96, 

da Instrução Normativa 02/2016 do TCE - SP e do artigo 5º da Lei 
Federal 8666/93 e alterações posteriores determinando fossem 
justificados os pagamentos que, porventura, não obedecerem 
a ordem cronológica, temos a esclarecer que os pagamentos 
realizados por esta Secretaria de Estado da Cultura têm como 
objetivo atenderem compromissos assumidos com fornecedores 
e prestação de serviços pertinentes às atividades da Pasta, 
ocorrendo sempre, em razão de despesas que se configuram 
como inadiáveis:

Listamos, a seguir o pagamento de utilidade pública como 
barra e ISS em atraso de prestação de serviços prestados a 
pasta, de modo a preservar a integridade da ordem cronológica 
a ser observada pela Unidade Gestora:

UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR

120102 2019PD00207 R$ 4.347,20

 Desenvolvimento 
Econômico
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 11-3-2019
À vista dos elementos que instruem os autos, em especial 

a Resolução PGE 23/2015 e as justificativas do CSAGC-Centro 
de Suprimentos e Apoio a Gestão de Contratos (fls. 1554/1557), 
Autorizo a prorrogação do prazo de vigência do contrato 
11/2015 T.4, firmado entre a Pasta a empresa Canon do Brasil 
Indústria e Comércio Ltda, cujo objeto é a contratação de servi-
ços de informática e automação - locação de impressoras, envol-
vendo o valor total de R$ 523.071,60, sendo R$ 278.971,52 para 
o exercício corrente e R$ 244.100,08 para o exercício de 2020.

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

 Extrato do 4º Termo de Aditamento
Contrato 11/2015
Processo SERT 0030/2015, (recapeado como SDE 37/2019)
Certame Licitatório: Pregão (Eletrônico) 009/2015
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em 

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

Contratada: Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda
Objeto: Prestação de Serviços de máquinas e equipamentos 

- locação de impressoras
Vigência: De 01-05-2019 a 31-07-2019
Data da assinatura: 11-04-2019

 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 CONSELHO SUPERIOR

 Comunicado
Relatório da Administração 2018
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) é uma das principais agências de fomento à pesquisa 
científica e tecnológica do país. Sua atuação se dá por meio da 
concessão de auxílios a pesquisa e bolsas em todas as áreas do 
conhecimento e do financiamento de atividades de apoio à pes-
quisa, ao intercâmbio e à divulgação da ciência e da tecnologia 
em São Paulo. A seleção das propostas é feita com base em pare-
ceres emitidos por especialistas e cientistas de instituições de 
pesquisa brasileiras ou estrangeiras, ou ainda de empresas, de 
forma objetiva e seguindo o critério de mérito. Essa metodologia 
de avaliação por pares (peer review) é adotada pelas principais 
agências de fomento do mundo.

A FAPESP destaca-se como indutora das pesquisas em 
áreas estratégicas para o Estado de São Paulo e para o país e, 
ao mesmo tempo, cruciais para o avanço da ciência. O fomento 
a projetos é feito por meio de programas especiais ou voltados 
para a inovação tecnológica, que concentram pesquisas com 
objetivos ambiciosos sobre temas mais recentes no cenário da 
pesquisa acadêmica internacional, como mudanças climáticas, 
biodiversidade, bioenergia, câncer, arboviroses e a aplicações da 
genômica ao melhoramento da agricultura.

Para realizar sua missão, a FAPESP conta com recursos 
assegurados pela Constituição Paulista, que lhe destina 1% da 
receita tributária do Estado de São Paulo (excluída a parcela de 
transferência aos Municípios), e cujo repasse tem sido histori-
camente cumprido pelo governo. A Fundação tem autonomia 
administrativa garantida pela Constituição Estadual.

“O Estado de São Paulo conta com 150 instituições de 
pesquisa e desenvolvimento e cerca de 15 mil empresas inova-
doras. De seus 70 mil pesquisadores, 55% atuam nas empresas, 
de acordo com estimativa para 2017 elaborada com base na 
Pesquisa de Inovação (Pintec) 2014, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). A formação desses recursos 
humanos especializados é, pois, uma das prioridades e uma das 
maiores contribuições da FAPESP para o Estado e para o Brasil 
e, por isso, 38% dos recursos utilizados pela Fundação em 2018 
foram aplicados em bolsas. Desde sua criação, em 1962, foram 
concedidas 163 mil bolsas. Outra meta prioritária é a atração 
de jovens pesquisadores de excelência para se instalarem no 
Estado, ampliando e modernizando nosso potencial de desenvol-
vimento. Assim, desde 1997, ano da criação do Programa Jovens 
Pesquisadores, a FAPESP investiu mais de R$ 562 milhões para 
atrair 1.473 jovens pesquisadores para as instituições paulistas. 
Em 2018, os recursos destinados ao programa ultrapassaram 
a casa dos R$ 43 milhões”, afirma o presidente do Conselho 
Superior da FAPESP, Marco Antonio Zago.

Ingresso de Recursos
A FAPESP contabilizou ingresso de R$ 1,180 bilhão ori-

ginado do Tesouro do Estado. Os valores transferidos foram 
complementados com receitas próprias, num total de R$ 45 
milhões, com a revenda de títulos, no valor de R$ 130 milhões e 
com o ingresso de R$ 15 milhões originados de convênios com 
o Governo Federal.

Com as receitas próprias, foi possível a cobertura de parte 
dos investimentos em amparo à pesquisa (bolsas e auxílios) e 
da totalidade das despesas de capital e custeio institucional.

Evolução das Transferências do Estado
Os recursos do Tesouro do Estado transferidos para a 

FAPESP aumentaram, em termos nominais, 6,2% de 2017 para 
2018 e em 5,1% de 2016 para 2017. No entanto, diminuíram 
sensivelmente as transferências federais e a renda de aplicações 
financeiras.

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM

 Portaria SUP/DER-79, de 18-4-2019

Dispõe sobre a revogação da Portaria SUP/DER-79-
15/10/2018. (3.3)

O Superintendente do Departamento de Estradas de Roda-
gem do Estado de São Paulo, de conformidade com o inciso III 
do Artigo 18 do Regulamento Básico do DER, aprovado pelo 
Decreto 26.673, de 28-01-1987, resolve:

Considerando prescrita a Portaria SUP/DER-79-15/10/2018 
e tendo em vista a manifestação dos órgãos técnicos competen-
tes do DER, resolve:

Artigo 1º - Fica revogada a Portaria SUP/DER-79-15/10/2018.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. (referente ao Protocolo 054669/07/DER/2017)
 Portaria SUP/DER-78, de 18-4-2019

Revoga as Portarias da SP 99, SP 123, e SP 125, 
que especifica (3.3) (3.5)

O Superintendente do Departamento de Estradas de Roda-
gem do Estado de São Paulo, de conformidade com o disposto 
nos incisos III e VII do artigo 18 do Regulamento Básico do DER, 
aprovado pelo Decreto 26.673, de 28-01-1987, bem como no 
artigo 21 da Lei Federal 9.503, de 23-09-1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB,

Considerando a prescrição das Portarias mencionadas no 
Artigo 1º abaixo, resolve:

Artigo 1º - Ficam revogadas a Portaria SUP/DER-006-
16/01/2008, a Portaria SUP/DER-008-16/02/2007, a Portaria 
SUP/DER-017- 31-03-2009, a Portaria SUP/DER-021-02/04/2011, 
a Portaria SUP/DER-023-26/02/2008, a Portaria SUP/DER-030-
25/04/2007, a Portaria SUP/DER-034-16/04/2008, a Portaria 
SUP/DER-036-31/03/2010, a Portaria SUP/DER-041-29/04/2008, 
a Portaria SUP/DER-044-16/05/2008, a Portaria SUP/DER-052-
28/07/2012, a Portaria SUP/DER-077-25/11/2009, a Portaria 
SUP/DER-084-16/12/2008, a Portaria SUP/DER-087-23/12/2010, 
a Portaria SUP/DER-093-31/08/2007, a Portaria SUP/DER-099-
02/10/2007, a Portaria SUP/DER-115-07/12/2007, a Portaria 
SUP/DER-001-05/01/2011, a Portaria SUP/DER-034-23/06/2009, 
a Portaria SUP/DER-003-25/01/2007, a Portaria SUP/DER-045-
05/06/2007, a Portaria SUP/DER-045-16/05/2008 e Portaria SUP/
DER-107- 06-11-1998.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. (referente ao Protocolo 021138/07/DER/2019)

 Despachos do Superintendente
De 17-4-2019
Diante dos elementos de instrução deste procedimento, 

notadamente as manifestações da Divisão Regional de Cam-
pinas - DR.01 e da Diretoria de Operações - DO (fls. 143/144 
e 145), Autorizo a contratação direta da empresa BIANCAR 
ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com dispensa de 
licitação, objetivando a prestação de serviços de engenharia 
de tráfego rodoviário, englobando as atividades e controles 
operacionais, a serem desenvolvidos nas rodovias sob jurisdição 
do DER/SP, na malha rodoviária da Divisão Regional de Campi-
nas, compreendendo as UBA’s de Amparo, Bragança Paulista, 
Campinas e Jundiaí, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da 
Lei Federal 8.666/1993, por se tratar de emergência, uma vez 
caracterizada a urgência de atendimento de situação que pode-
rá ocasionar prejuízo e comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens. Outrossim, con-
sidero o presente ato revestido dos efeitos previstos no artigo 
26 da Lei Federal 8.666/1993. (Protocolo 019808/07/DER/2019)

De 18-4-2019
O Superintendente do Departamento de Estradas de Roda-

gem do Estado de São Paulo, órgão integrante do Sistema 
Nacional de Trânsito, tendo em vista a informação prestada 
pela Coordenadoria de Operação e Segurança Rodoviária, da 
Diretoria de Operações, em conformidade com o que estabelece 
a Resolução 396, de 13-12-2011, do Conselho Nacional de Trân-
sito – Contran e Portaria SUP/DER 039 de 18-06-2003, resolve 
Homologar o Instrumento Eletrônico Medidor de Velocidade, 
para veículo automotivo, abaixo discriminado, devidamente 
aprovado e registrado no Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia – Inmetro.

MARCA MODELO Nº SÉRIE Nº DER TIPO

Laser Technology LTI 20/20 TRUCAM TC003872 14139 Portátil
(Protocolo 019665/07/DER/2019)
O Superintendente do Departamento de Estradas de Roda-

gem do Estado de São Paulo, órgão integrante do Sistema 
Nacional de Trânsito, tendo em vista a informação prestada 
pela Coordenadoria de Operação e Segurança Rodoviária, da 
Diretoria de Operações, em conformidade com o que estabelece 
a Resolução 396, de 13-12-2011, do Conselho Nacional de Trân-
sito – Contran e Portaria SUP/DER 039 de 18-06-2003, resolve 
Homologar o Instrumento Eletrônico Medidor de Velocidade, 
para veículo automotivo, abaixo discriminado, devidamente 
aprovado e registrado no Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia – Inmetro.

LOCALIZAÇÃO SENTIDO MARCA MODELO Nº SÉRIE Nº DER TIPO

SP333km234+276m Oeste Focalle SMI-02 2014007 16852 Lombada
SP333km234+276m Leste Focalle SMI-02 2014008 16853 Lombada
SP333km315+130m Oeste Focalle SMI-02 2014009 16854 Lombada
SP333km315+130m Leste Focalle SMI-02 2014010 16855 Lombada
SP333km354+374m Leste Focalle SMI-02 2014011 16856 Lombada
SP333km354+374m Oeste Focalle SMI-02 2014012 16857 Lombada
SP333km449+760m Oeste Focalle SMI-02 2014013 16858 Lombada
SP333km449+760m Leste Focalle SMI-02 2014014 16859 Lombada

(Protocolo 018548/07/DER/2019)

 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

 DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
 Despachos do Diretor
De 01-04-2019
Expediente 001051/17/DR.09/2015 - Interessado: Mario 

Noriyoshi Sawada, com base no item 2.3 da Seção 3.09 – 
Atividades Gerais – Autorizações e Concessões do Manual de 
Normas do DER, autorizo, a título precário, a instalação de uma 
barraca para venda de produtos hortifrutigranjeiros, para o 
período de 2 anos a contar da elaboração do Termo, no seguinte 
local: Estrada: Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães SP-463, 
Trecho: Pontalinda / Jales, Km: 144+050m, Lado: Pista Norte.

Divisão Regional de São José Do Rio Preto-DR.9
Protocolo 011374/07/DER/2017 - Interessado: Antônio Fran-

cisco Belarmino, com base no item 2.3 da Seção 3.09 – Ativida-
des Gerais – Autorizações e Concessões do Manual de Normas 
do DER, autorizo, a título precário, a instalação de uma barraca 
para venda de produtos hortifrutigranjeiros, para o período de 
2 anos a contar da elaboração do Termo, no seguinte local: 
Estrada: SPA-631/320, Trecho: SP-320 / Santa Clara D’Oeste, Km: 
04+300m, Lado: Esquerdo / Pista Norte.

Divisão Regional de São José Do Rio Preto-DR.9
De 09-04-2019
Protocolo 014072/07/DER/2019 -Interessado: Braz Pedro 

da Mata, com base na Seção 3.02 – Atividades Gerais – Autori-
zações para acesso à Estradas, do Manual de Normas do DER, 
autorizo a título precário, a utilização da faixa de domínio para 
construção de dispositivo de retorno no seguinte local, Estrada: 
Elyeser Montenegro Magalhães SP-463, Trecho: Pontalinda / 
Jales, Km: 140+400m, Lado: Esquerdo / Pista Norte.

Responsabilidade Social
A atuação da FAPESP tem reconhecido valor para a socieda-

de. Os três pilares de sua estratégia são a formação de recursos 
humanos, o apoio à pesquisa para o avanço do conhecimento 
desenvolvida em instituições de ensino e pesquisa sediadas no 
Estado de São Paulo e o fomento à pesquisa com vistas à apli-
cação, tanto em universidades como em institutos de pesquisa e 
também em empresas sediadas no Estado de São Paulo.

Em 2018, a FAPESP deu início ao desembolso do programa 
de caráter institucional, lançado em 2017, voltado à moder-
nização dos Institutos Estaduais de Pesquisa, com o objetivo 
de ampliar sua capacitação científica e tecnológica. Também 
ganhou ênfase o Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas 
Empresas (PIPE), com o maior número de projetos aprovados na 
história da FAPESP. Em paralelo, a Fundação também deu prio-
ridade às ações de fomento à ciência de excelência, com seus 
projetos temáticos e de jovens pesquisadores. A cooperação 
internacional também mereceu uma atenção especial, no esfor-
ço de estimular a qualidade da produção científica e tecnológica 
realizada no estado de São Paulo.

Pesquisa a serviço da comunidade
O Programa de Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) busca 

aproximar o sistema de ciência e tecnologia e a sociedade, finan-
ciando pesquisas pautadas por necessidades sociais concretas 
e voltadas para a formulação ou aperfeiçoamento de políticas 
públicas socialmente relevantes.

Lançado em agosto de 1998, o Programa reúne, de um lado, 
institutos de pesquisa e universidades, e, de outro, organismos 
do setor público – empresas estatais, ministérios, secretarias 
estaduais e municipais e prefeituras – e do terceiro setor – 
cooperativas, fundações e organizações não governamentais 
(ONGs).

A FAPESP financia as atividades de pesquisa do projeto, 
desenhado e executado conjuntamente pelos pesquisadores 
da instituição de pesquisa e da instituição parceira, sendo esta 
última a responsável pela implementação efetiva dos resultados. 
O compromisso dessa implementação é fator determinante para 
a aprovação dos projetos.

Os principais objetivos do Programa de Pesquisa em Polí-
ticas Públicas são:

•Elaborar metodologias de avaliação de políticas públicas;
•Identificar problemas e propor soluções para a ação social 

do poder público federal, estadual ou municipal, de modo a 
permitir a formulação

ou o aperfeiçoamento de políticas que respondam às 
necessidades do desenvolvimento econômico, social e cultural;
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