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Artigo 5º - Esta resolução conjunta não se aplica às univer-
sidades públicas estaduais e a Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo - Fapesp.

Artigo 6º - Esta resolução conjunta entra em vigor na data 
de sua publicação.

(Publicado novamente por ter saído com incorreções)
 Resolução SFP. 87, de 11-10-2019

Homologa a alteração do Plano de Classificação, 
o Índice Alfabético, Remissivo e Permutado e 
a Tabela de Temporalidade de Documentos da 
Secretaria da Fazenda e Planejamento

O Secretário da Fazenda e Planejamento, considerando 
que foram cumpridas as exigências estabelecidas pelo Decreto 
29.838, de 18-04-1989, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica homologada a alteração do Plano de Classifi-
cação, do Índice Alfabético, Remissivo e Permutado e da Tabela de 
Temporalidade de Documentos da Secretaria da Fazenda e Planeja-
mento, nos termos do artigo 9º do Decreto 29.838, de 18-04-1989.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação

 Instrução Conjunta SPOF/SG 1, de 07-11-2019
Os Subsecretários de Planejamento, Orçamento e Finanças 

e de Gestão, nos termos do artigo 3º da Resolução Conjunta 
SG/SFP 2 de 07 novembro de 2019, que instituiu o Sistema de 
Fluxo de Autorização de Concurso Público e Processo Seletivo 
Simplificado - SISAUT expedem a presente instrução.

1. As solicitações de autorização governamental para abertura 
de concurso público, aproveitamento de remanescentes e reposição, 
no âmbito da Administração Direta e Autárquica do Estado e das 
Empresas e Fundações, cujo capital o Estado tenha participação 
majoritária, deverão ser incluídas e tramitadas obrigatoriamente no 
Sistema de Fluxo de Autorização de Concurso Público e Processo 
Seletivo Simplificado - SISAUT, obedecendo ao fluxo a seguir:

DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUIAS
2. As unidades administrativas solicitantes, no âmbito da 

administração direta e autárquica do Estado, deverão encami-
nhar pedido de abertura de concurso público, aproveitamento 
de remanescentes e reposição aos respectivos órgãos setoriais 
de recursos humanos;

3. Os respectivos órgãos setoriais de recursos humanos 
deverão proceder à reserva no Sistema Único de Cadastro de 
Cargos e Funções-Atividades - SICAD de vagas que se pretende 
prover/preencher e, concomitantemente, acessar o Sistema de 
Fluxo de Autorização de Concurso Público e Processo Seletivo 
Simplificado - SISAUT, informando:

3.1. o número da reserva efetuada gerado pelo SICAD, que 
permitirá ao SISAUT apresentar automaticamente o(s) código(s) 
e denominação da(s) classe(s) e a quantidade de vaga(s) previa-
mente reservada(s).

3.2. a previsão de mês e ano de ingresso;
3.3. o salário-base;
3.4. as demais vantagens;
3.5. a Bonificação por Resultados - BR / Participação nos 

Resultados - PR
3.6. a carga horária/jornada semanal;
3.7. o regime jurídico;
3.8. o tipo de previsão;
3.9. o tipo de autorização (processo seletivo, abertura de 

concurso público, aproveitamento de remanescentes e reposição 
automática);

3.10. a justificativa fundamentada.
4. Os respectivos órgãos setoriais financeiros deverão acessar 

o Sistema de Fluxo de Autorização de Concurso Público e Processo 
Seletivo Simplificado - SISAUT, confirmando ou retificando:

4.1. o cálculo do acréscimo da despesa mensal e anual;
4.2. a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício inicial e nos 2 (dois) subsequentes, conforme disposto 
no inciso I, do artigo 16 da Lei Complementar Federal 101/2000.

5. Após a apresentação do pleito realizado nas etapas ante-
riores, o Fluxo de Autorização passará pelos seguintes órgãos/
autoridades a seguir elencadas, para manifestação:

creditará ao servidor o montante correspondente, conforme 
previsto nos itens 06.2 e 06.3.

06.5.3 O impresso referido no caput deste item fará parte 
da prestação de contas a ser apresentada à GECON, juntamente 
com os comprovantes mencionados no item 06.4.

06.6 O prazo para a entrega do “Relatório de Prestação 
de Contas de Viagem ou do Pedido de reembolso de viagem”, 
mediante a apresentação do Anexo V, é de 07 dias corridos após 
o regresso do servidor à sua sede-base.

06.6.1 Em caso de descumprimento do prazo acima, a ausência 
de entrega do referido relatório impedirá, até que a irregularidade 
seja sanada, o pagamento de futuras viagens e, no caso de reembol-
so de viagem, na perda do valor a ser reembolsado.

06.6.2 O Relatório de Prestação de Contas de Viagem, 
referente às diárias recebidas deverá ser gerado no site citado 
no item 06.5, em módulo específico, visando facilitar o acompa-
nhamento do limite estabelecido no item 06.6.

06.7 Os impressos “Previsão de Despesas de Viagem” 
(Anexo II) e o “Relatório de Prestação de Contas de Viagem” 
(Anexo V) deverão ser obrigatoriamente assinados pelo Diretor 
da área a que pertence o servidor.

06.8 Os valores pagos a título de diárias para viagem, trans-
porte e locomoção não integram a remuneração do servidor, não 
se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base 
de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

06.9 O servidor que se deslocar temporariamente de sua sede, 
utilizando-se de ônibus intermunicipal ou municipal, que não forne-
ça comprovante de despesa-passagem, deverá preencher e assinar 
declaração, cujo modelo integra a presente norma como anexo IV.

06.9.1 A declaração servirá de comprovante para fins de 
prestação de contas, respondendo solidariamente pela veracida-
de da declaração o servidor e seu superior imediato.

06.10 Esta norma entra em vigor a partir de 08-11-2019, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

06.3.1 Nos casos abaixo, o valor previsto da diária será acres-
cido nas proporções abaixo indicadas e deverá ter sua previsão 
individualizada quando houver viagem a múltiplos destinos:

a. 100% nos deslocamentos para o Distrito Federal e Manaus;
b. 80% nos deslocamentos para as seguintes Capitais: Rio 

de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Belém 
e Salvador;

c. 80% se houver pernoite no deslocamento para a cidade 
de São Paulo.

d. 70%, nos deslocamentos para as demais capitais de Estados.
06.4 A verificação do tempo total despendido pelo servidor 

e a sua comprovação, para aplicação do previsto nos itens ante-
riores, será feita por meio de bilhetes de passagens, da “Partida 
de Diária de Veículo” ou de notas fiscais/recibos de dispêndios 
efetuados com a utilização de ônibus fretados, os quais deverão 
ser juntados em prestação de contas a ser apresentada à GEFIN.

6.4.1 Em não se comprovando pela forma acima ou por 
outro meio documental equivalente o deslocamento e o tempo 
total real despendido, o servidor não poderá receber os valores 
correspondentes à(s) diária(s).

06.5 Todo servidor que for autorizado a deslocar-se da sua 
sede-base, nas circunstâncias previstas no item 06.1, depois de 
realizado o devido cadastramento dos dados do servidor (nome, 
CPF/MF, agência e conta corrente) no SIAFEM, deverá, com ante-
cedência de 48 horas, entregar à GEFIN, o formulário “Previsão 
de Despesas de Viagem”, conforme Anexo II, gerando na web, 
site http://10.14.30.18/, índice viagens.

06.5.1 Caso seja necessário o pagamento de transporte e 
locomoção, o servidor deverá também com antecedência de 48 
horas, entregar à GEFIN, o formulário “Previsão de Despesas de 
Transporte e Locomoção” conforme anexo III.

06.5.2 Considerando o número de dias de viagem ou 
deslocamento previstos e a Tabela de Diárias (Anexo I), a GEFIN 

 Despacho do Diretor Executivo, de 7-11-2019
À vista do contido nos autos do processo 1035/19, nos 

termos do artigo 26, da Lei Federal 8.666/93, Ratifico a inexi-
gibilidade de licitação declarada pelo Diretor de Administração 
e Finanças - DIRAF, em favor da Empresa José Fernando da 
Conceição, CNPJ 35180875/0001-05, com fulcro no inciso II, 
do artigo 25 combinado com o inciso VI do artigo 13, da Lei 
Federal 8.666/93, contratação de Profissional Especializado em 
Treinamento de Desenvolvimento Profissional Gerencial, com 
destaque à singularidade no conserto e manutenção de cadeiras 
de rodas, sendo a contratação no valor total de R$ 36.000,00.

 Terceiro Termo Aditivo
Contrato 01.0080/16P0906/16
Processo Funap 906/2016
Dispositivo Legal: Lei Federal 8.666/93
Contratante: Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel – Funap
Contratada: Companhia de Processamento de Dados do 

Estado de São Paulo - Prodesp Cnpj: 62577929/0001-35
Objeto: Serviços de Correio e Colaboração On Line (Prorro-

gação da Vigência Contratual por mais 12 meses), a contar de 
04-10-2019, totalizando 48 meses de Vigência Contratual

Valor total do contrato: R$ 172.760,40
Data da Assinatura: 04-10-2019
Parecer Jurídico nº AJ/FUNAP/471/2019.JCZM, de 04-10-2019.

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução Conjunta SG/SFP-2, de 7-11-2019

Institui o Sistema de Fluxo de Autorização de 
Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado 
– Sisaut, no âmbito da Administração Direta 
e Autárquica do Estado e nas Empresas e 
Fundações, cujo capital o Estado tenha participa-
ção majoritária

O Secretário de Governo e o Secretário da Fazenda e Pla-
nejamento, considerando a necessidade de agilizar e controlar a 
tramitação de processos de autorização para abertura de con-
cursos públicos e processos seletivos simplificados, bem como 
o aproveitamento de remanescentes de concursos públicos e 
processos seletivos com prazo de validade em vigor, resolvem:

Artigo 1º - Instituir, no âmbito da Administração Direta e 
Autárquica do Estado e nas Empresas e Fundações em cujo 
capital o Estado tenha participação majoritária, o Sistema de 
Fluxo de Autorização de Concurso Público e Processo Seletivo 
Simplificado – Sisaut, voltado à gerência do fluxo de trabalho.

Artigo 2º - O sistema ora instituído visa tornar mais eficiente 
a gestão e o controle dos provimentos e contratações de servi-
dores e empregados públicos, relacionando a necessidade de 
pessoal com as disponibilidades financeiras e orçamentárias da 
administração estadual, como também subsidiar as decisões do 
Chefe do Executivo em procedimentos a que se refere o art. 1º 
desta resolução conjunta.

Artigo 3º - Os Subsecretários de Planejamento, Orçamento 
e Finanças e de Gestão da Secretaria da Secretaria da Fazenda 
e Planejamento, editarão normas conjuntas visando à aplicação 
desta resolução conjunta e seu cronograma de implantação.

Artigo 4º - A partir da publicação desta resolução conjunta 
não serão mais aceitos processos/expedientes físicos, sendo 
obrigatória sua inclusão e tramite digitalmente no Sisaut.

Paragrafo único – O disposto neste artigo não se aplica aos 
atuais processos/expedientes físicos que estejam em qualquer 
fase de tramitação, devendo prosseguir em seu curso normal 
até sua conclusão.
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