Instrução Normativa 003/2022, de 11 de abril de 2022

O Diretor Presidente da Prodesp - Companhia de Processamento de Dados do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições estatutárias, e considerando:
A incorporação da Imprensa Oficial do Estado (Imesp) pela Companhia de Processamento de
Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), em 02 de agosto de 2021, em observância à Lei
Estadual 17.056/2019;
O artigo 2º, VI, do Estatuto Social, segundo o qual faz parte do objeto social da Prodesp editar e
publicar os Diários Oficiais e neles veicular as publicações determinadas por lei;
A necessidade de consolidar as normas já existentes no âmbito da Imesp, antes da incorporação, e
que tratam da concessão de descontos sobre os valores das publicações no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, de forma a conferir previsibilidade e transparência a quaisquer interessados;
A conveniência de conceder descontos para entes da Administração Pública e para entidades com
tarefas de relevante interesse público que veiculem publicações no Diário Oficial;

Resolve:
Artigo 1º. Fica aprovada, na forma do Anexo I desta instrução normativa, a tabela de
descontos para publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Artigo 2º. Os descontos estabelecidos nesta instrução normativa serão aplicados sobre a
tabela vigente na data da edição.
Artigo 3º. A Prodesp reserva-se o direito de rever a Tabela de Descontos a qualquer tempo,
ocasião em que publicará uma nova.
Artigo 4º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Carlos André de Maria de Arruda
Diretor Presidente
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Anexo I
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