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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete da Presidência 

+55 (11) 3292-3235 - presidencia@tce.sp.gov.br 
 

São Paulo, 8 de julho de 2022. 
 

Ofício GP nº 2.110/2022 
Presidência 

 
 

Senhor Governador, 
 

 

Venho à presença de Vossa Excelência para solicitar, com 

fundamento nos incisos VIII e X do artigo 2º da Lei Orgânica desta Corte,  

informações necessárias ao exercício das ações de fiscalização do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. 
 

Considerando que foi veiculado na Diário Oficial de 07.07.2022, 

Caderno Executivo, Seção 1, p. 4 e 5, que a ARTESP – Agência Reguladora 

de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, no 

Processo ARTESP-PRC-2022/04426, acatou determinação da Secretaria de 

Logística e Transportes – SLT, veiculada nos ofícios SLT-OFI-2022/00527 e 

SLT-OFI-2022/00545, e suspendeu o reajuste tarifário do pedágio de 

concessionárias que administram o sistema rodoviário estadual, sendo os 

respectivos valores ressarcidos pelo Erário dentro deste exercício financeiro, 

fato divulgado pela Imprensa Oficial e pela mídia, solicito que forneça a este 

Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, os seguintes esclarecimentos a respeito da 

medida: 
 

1 – as razões de interesse público para a sua adoção neste exercício, 

bem como os fundamentos da decisão tomada pela SLT; 
 

2 – os valores envolvidos em cada um dos contratos de concessão 

rodoviária; 
 

3 – os impactos financeiros ao Erário estadual; 
 

4 – a dotação orçamentária que será utilizada para fazer frente aos 

respectivos gastos; 
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5 – considerando que o extrato da decisão da ARTESP informa que 

“o reajuste tarifário deverá ser implementado até o fim deste 

exercício”, como ficarão as tarifas de pedágio entre o período de 1º 

de janeiro de 2023 e a próxima data de reajuste tarifário; 
 

6 – cópia integral do Processo ARTESP-PRC-2022/04426 e todos os 

demais procedimentos e deliberações sobre este assunto 

eventualmente existentes; e 
 

7 – cópia dos ofícios SLT-OFI-2022/00527 e SLT-OFI-2022/00545, 

encaminhados pelo Sr. Secretário de Logística e Transportes à 

ARTESP sobre o assunto.  
 

As informações servirão de subsídio ao acompanhamento contratual 

realizado por este Tribunal em cada uma das concessões rodoviárias, bem 

como à análise das Contas Anuais do Governador de 2022. 
 

Reitero a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração. 
 

 
DIMAS RAMALHO 

PRESIDENTE 
 
 
 
À Sua Excelência o Senhor 
RODRIGO GARCIA 
Governador do Estado de São Paulo 
SÃO PAULO – SP 
 
Com cópia aos Senhores 
 
JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO 

Secretário de Logística e Transportes do Estado 

MILTON ROBERTO PERSOLI 

Diretor Geral da ARTESP 


