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Senhor Superintendente

PeIo presente, NOTIFICO-O, nos
termos do disposto no artigo 9I, I da Lei Complementar
Estadual no709/93r êrl face do despacho constante dos autos
em epígrafe, cuja cópia acompanhada das folhas nele
menci-onadas este integra.

Apresent a Vossa Senhoria
cordiais cumprimentos

s
nsel-heiro

Ilustríssimo Senhor
JERSON KBLMAN
Diretor Presidente
COMPANH]A DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO _ SP
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r COMPANHTA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESPI ADVOGADO: JOSE HIGAST (OAB/SP 152.032) / MIEIKO SAKO
TAKAMURA (OAB/SP ].87.939) / GLAUCIA MARIA SAQUETI DE CASTRO
(oAB/SP 291.505)

Balanço Geral, - Contas do Exercicio de 2Ol_5

I. ooooseza/026/T5

Pres idente
Mini stério

da SABESP sol-icitando
Público de Contas.

1. Defiro

Expeça-se ofício ao
com cópia da petição do

¡)
L.

informações,

3. Ao Cartório para as
providências cabiveis

GCSEB, 15 de Outubro de 2015.

SIDNEY ESTAN]SLAU BERALDO
CONSELHEIRO

CÓPTA OS DOCUMENTO ASSINADO DIGITA],MENTE POR: SIDNEY ESTANISLAU BERA],DO, SiSICMA E-TCESP.
obter informaÇões sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse ]n|l-p://e-

processo.tce,sp.gov,br - link¡validar documento digital' e informe o código do documento:
57MF-4BAY-4WBS
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rnlnrcrÉHo púel.tco DË coNTAs

Do ESTADo DE sÃo PAULo

[xcelentíssimo senhor conselhoiro sidney Dstanislau Beraldo.

O Ministério Público de Contas do Esúndo de São Paulo, por meio de seus
Procuradores sigrratários, com fundamento no artigo 30, inciso I, da LCE 1,i10/10 e artigo Zgl
da I,CE n.ö 709/93, r€quer que Vossa Excelência, na condição de relator das Contas Ânuais (TC
n." 4719"989.15-4), notifique o Presidente da Companhia.cle Saneanrento Brásico do Estado de
São Paulo, Senhor Jersou Kelmnn, para prestar EXPLICAçöES sobre o rol integral de
documentos qualificados como sigilosos, bem corno â. fundamentação utilizada para cada um
deles.

É que, segundo not{cia divulgada no portal "Último Segundo', do grupo IG2, foi
negado acesso à lista de 626 pontos prioritfuios que não podem sofrer intemrpção no
abastecimcnto de ágrra no caso de rodlzio, emrazño de terem sido clossifìcados como secretos.

Ocorre quÊ no âmbito do regirne republicano a transparência dos âtos e
dooumentos oficiais é arcgra, sendo c¡ sigilo uma exceção admitida expressåmente pelo artigo
50, írrciso XXXilI, somente nas hipóteses inprescindíveis å segurançâ da socicdade e do
Dstadq que deve ser devidamentq demonstrada nelos ôrgäo*. do Estado auando

.

Assím, o ônus argumentativo da autoridade que se utiliza das exceções paxå o
não fomecimento dos dados solicitados é acentuado, devendo ser cabalmente comprovadas as

razöos para adoção de medida extrema em situação çle normalidade polltica,

Àntc o exposto, no cxercicio da função constitucional de fiscal da leio o
Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo solicita que Vossr Dxcelência
notifrque o Presidente da Companhia Básico rlo Estâdo de Sâo Faulo,
Senhor Jcrson Kelman, pârâ prestår sobre:

a) o rol integr*l de como sigilosos;

I o Rel¿tor presidirá a instrução do processo, de oficÍo ou por solicitaçäo do
dos responsáveis, ou

o
o.
!

inshuçâo, o sobrestamento ou julgam€nto, a

o atendimento das

órgão de
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OO ËSTADO DË SÂO PAULO

b) a fundamentaçâo utilizada, assim como a descrição dos índicalivos fliticos
que justificaram a mcdida;

c) a itdicação do inciso do artigo 233 dal-ei de Acesso à luformação em que
se enquadra cada ato;

d) a comprovação do oumprimento do artigo 30a da Lei de Accsso à
Informação"

Säo Paulo, 14 de outubro de 2015

José Mendes

do Ministério Público de

do Público de

t Art.23. São consideradas imprescindfveis à segurança da sociedad.e ou Eshdo e, por-ranto, passfveis
de classificaçäo as informações cuja divulgagão ou acesso irrestrito possam;
I - pôr em risco a defcsa e a soberania nacionais ou a integridade do tçï¡tério nacional;
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que
tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionair;
III - pôr em risco a vida, â segurança ou a saúde da populaçäo;
lV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do pafs;
V - prejudicarou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Annadas;
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento cientffico ou tecnológico, assimcomo a sistemas, bens, instalaçöos ou åreas de interesse estfatégico nacional;
VII - pôr em risco a segurançâ de instituições ou de altas autûridadês nacionaís ou estrangeiras e seusfamiliares; ou
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vIII - cornprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andâmento,
relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

a Art' 30' A autoridade m$i1a 
-de 9ad3 órgão oü enlidade publicará, anualmenre, cm sftio à disposiçäona internct e destinado à veiculação de dadoJe informações .¿*¡nirráiu*, nos terrnos de regulamento:

J-' 
rot.op informaçÕes que tenham sido desclassificadas oor am*o* iä ii"*¡ meses;II - rol de documentos classificados em cada crau.de sigilo, com iaeniirriacao para reierência firtura;III - relatório estatistico- contendo a quaniídado dJ pedidos ¿e informaçao reccbídos, atendidos einde-feridos, bem como informações genéiicas sobre os sòricitantes.

$ .le- os órgãos e entidades devergo manter exemplar aa puLiieaçao prevista no ßaput para consultaprlblica em suas sedes,

$ 2a os Órgãos e entidades manterão extrato com a lista de inforrnações classifïcadas, acompanhadas dadata, do grau <le sigilo e dos fundamentos da classificaçäo.


