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1 Objetivo
Esta Norma tem como objetivo estabelecer os critérios e 

procedimentos para o armazenamento, transporte e aplicação 
da vinhaça gerada pela atividade sucroalcooleira no processa-
mento de cana-de-açúcar, no solo do Estado de São Paulo.

2 Documentos complementares
Os documentos relacionados a seguir contêm disposições 

que constituem fundamento para esta norma. As edições indica-
das estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda 
norma está sujeita a revisão e alterações, aqueles que realizarem 
procedimentos com base nesta, devem verificar a existência de 
legislação superveniente aplicável ou de edições mais recentes 
das normas citadas.

Na aplicação desta norma é necessário consultar:
2.1 Legislação federal
* BRASIL. Lei no 12.651, de 25-05-2012. Dispõe sobre 

a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 
31-08-1981, 9.393, de 19-12-1996, e 11.428, de 22-12-2006; 
e revoga as Leis nos 4.771, de 15-09-1965, e 7.754, de 14-04-
1989, a Medida Provisória no 2.166-67, de 24-08-2001; e dá 
outras providências. Com alterações posteriores. Disponível 
em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=1&pagina=1&data=18/10/2012>. Acesso em: jul. 2014.

* BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2914, de 12-12-
2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância 
da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. Diário Oficial da União: República Federativa do 
Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, v. 148, n. 239, 14 dez. 2011. 
Seção 1, p. 39-46. Disponível em:

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=1&pagina=39&data=14/12/2011>.

Acesso em: jul. 2014.
* BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. CNRH. Resolução 

15, de 11-01-2001. [Na formulação de diretrizes para a imple-
mentação da Política Nacional de Recursos...]. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, v. 
139, n. 9, 12 jan. 2001. Seção 1, p. 61. Disponível em:

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=12/01/2001&jornal=1&pagina=149&totalArquiv
os=160>. Acesso em: jul. 2014.

* BRASIL. Ministério do Interior. Portaria 158, de 03-11-
1980. [Mantém proibição de lançamento direto ou indireto de 
vinhoto em qualquer coleção hídrica]. Diário Oficial [da] Repú-
blica Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 6 nov. 
1980a. Seção 1, p. 22250. Publicada também em: LEX: coletânea 
de legislação e jurisprudência: legislação federal e marginália, 
São Paulo, v. 44, p. 1981-83, out.- dez. 1980.

* BRASIL. Ministério do Interior. Portaria 124, de 20-08-
1980. [Baixa normas no tocante à prevenção de poluição 
hídrica]. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 25 ago. 1980b. Seção 1, p. 16760. Publi-
cada também em: LEX: coletânea de legislação e jurisprudência: 
legislação federal e marginália, São Paulo, v. 44, p. 1381-82, 
jul.-set. 1980.

* BRASIL. Ministério do Interior. Portaria 323, de 29-11-
1978. [Proíbe o lançamento de vinhoto em coleções de água]. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Exe-
cutivo, Brasília, DF, 4 dez. 1978. Seção 1, p. 19456. Publicada 
também em: LEX: coletânea de legislação e jurisprudência: 
legislação federal e marginália, São Paulo, v. 42, p. 2749-50, 
out.- dez. 1978.

2.2 Legislação estadual
* SÃO PAULO (Estado). Decreto 41.719, de 16-04-1997. 

Regulamenta a Lei 6.171, de 4 de julho de 1988, alterada pela 
Lei 8.421, de 23-11-1993, que dispõe sobre uso, conservação 
e preservação do solo agrícola. Com alterações posteriores. 
Disponível em:

<http://www.al.sp.gov.br/norma?id=9308>. Acesso em: jul. 2014.
* SÃO PAULO (Estado). Decreto 32.955, de 07-06-1991.

Regulamenta a Lei 6.134, de 02 junho de 1988, que dispõe sobre 
a preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas do 
estado. Com alterações posteriores. Disponível em:

<http://www.al.sp.gov.br/norma?id=21159>. Acesso em: 
jul. 2014.

* SÃO PAULO (Estado). Constituição (1989). Constituição 
do estado de São Paulo, de 05-10-1989. São Paulo: Assembleia 
Legislativa, 2012. Título VI: da ordem econômica, cap. IV: do 
meio ambiente, dos recursos naturais e do saneamento. Dis-
ponível em:

<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constitui-
cao/1989/constituicao-0-05.10.1989.html>. Acesso em: jul. 2014.

* SÃO PAULO (Estado). Lei 6.171, de 04-07-1988a. Dispõe 
sobre o uso, conservação e preservação do solo agrícola. Com 
alterações posteriores. Disponível em:

<http://www.al.sp.gov.br/norma?id=25447>. Acesso em: 
jul. 2014.

* SÃO PAULO (Estado). Lei 6.134, de 02-06-1988b. Dispõe 
sobre a preservação dos depósitos naturais de águas subter-
râneas do estado de São Paulo e dá outras providências. Com 
observações posteriores. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.
br/norma?id=25548>. Acesso em: jul. 2014.

* SÃO PAULO (Estado). Decreto 8.468, de 08-09-1976a. 
Aprova o regulamento da Lei 997 de 31-05-1976, que dispõe 
sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente 
com alterações posteriores. Disponível em: <http://www.al.sp.
gov.br/norma?id=62153>.

Acesso em: jul. 2014.
* SÃO PAULO (Estado). Lei 997, de 31-05-1976b. Dispõe 

sobre o controle da poluição do meio ambiente. Com alterações 
posteriores. Disponível em:

<http://www.al.sp.gov.br/norma?id=46075>. Acesso em: 
jul. 2014.

2.3 Normas técnicas
* ABNT. NBR 15847: Amostragem de água subterrânea em 

poços de monitoramento - métodos de purga. Rio de Janeiro, 2010.

De 19-11-14
Designa como coordenadora: Elaine Aparecida Rodrigues, 

R.G. 5.930.494-1, Pesquisadora Científico III e como membros: 
Edgar Fernando de Luca, R.G. 17.205.535, Pesquisador Científico 
IV, Leni Meire Pereira Ribeiro Lima, R.G. 17.122.0364-X, Assistente 
Técnico de Pesquisa Científica e Tecnológica, Marcio Port Carvalho, 
R.G. 27.444.950-X, Pesquisador Científico III, e Rosângela Célia 
Ribeiro de Oliveira, R.G. 16.694.858-5, Pesquisador Científico I, 
para comporem o grupo de trabalho para o acompanhamento e 
implantação do Programa de Iniciação Científica- Ensino Médio 
PIBIC, no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico- CNPq. (Processo SMA 4.366-2014)

De 24-11-14
Designa como Presidente: Rosângela Célia Ribeiro de Olivei-

ra, R.G. 16.697.858-5, Pesquisador Científico I, e como membros: 
Glaucia Cortez Ramos de Paula, R.G. 17.174.612, Pesquisador 
Científico IV e Kátia Mazzei, R.G.18.316.854-9, Pesquisador 
Científico II, para comporem a comissão de Sindicância Averi-
guatória, visando apurar o contido no Processo SMA 010.577-
2014. A referida comissão deverá ultimar os trabalhos no prazo 
de 30 dias, conforme o art. 265§ 1º da Lei 10.261-68, com nova 
redação dada através da L.C. 942-03.

 INSTITUTO GEOLÓGICO

 Extrato de Contrato
Resumo do contrato IG 9912366572 (CORREIOS)
Secretaria do Meio Ambiente
Processo SMA 7.326/2014
Contratante: Instituto Geológico
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Vigência: 28-11-2014 a 28-11-2015
Valor Mensal estimativo do contrato: R$ 1.000,00
Valor Total estimativo do contrato: R$ 12.000,00
Data de Assinatura: 28-11-2014.

 FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO 
DE SÃO PAULO

 Extrato de Termo de Parceria
Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Parque 

Zoológico de São Paulo e a Cool Media Brasil Ltda. Assinatura: 
03-12-2014. Objeto: 1- Constitui objeto do presente ajuste o 
transporte, fornecimento, instalação manutenção, preventiva e 
corretiva, em regime de mútuo de 12 totens de climatização 
pessoal (Refresque-se) pela Cool Media, sem qualquer ônus para 
a Fundação Zoológico. 1.1 – Os referidos 12 equipamentos de 
climatização serão instalados em pontos previamente autoriza-
dos pela Fundação Zoológico, onde ficarão por um período de 07 
meses, para fins de utilização gratuita por parte dos visitantes do 
Parque Zoológico. Vigência: 03-12-2014 a 02-10-2015.

 COMPANHIA AMBIENTAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 Decisão de Diretoria 330/2014/E/C/I, de 05-11-2014

Dispõe sobre a retificação do Valor de Intervenção de 
Água Subterrânea da substância Carbofuran para  7

7 g L-1
 

A Diretoria Plena da Cetesb – Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo, considerando o Relatório à Diretoria 
004/2014/E/C/I, que acolhe, Decide:

APROVAR a retificação do valor de intervenção em água 
subterrânea da substância Carbofuran constante da tabela do 
Anexo Único à Decisão de Diretoria da Cetesb 045/2014/E/C/I, 
de 20-02-2014, Valores Orientadores para Solo e Água Subterrâ-
nea no Estado de São Paulo, conforme texto a seguir:

Na tabela do Anexo Único que integra a Decisão de Dire-
toria da Cetesb – 045/2014/E/C/I, de 20-02-2014, VALORES 
ORIENTADORES PARA SOLO E ÁGUA SUBTERRÂNEA NO ESTA-
DO DE SÃO PAULO, na coluna Água Subterrânea – VI (Valor de 
Intervenção), na linha referente à substância Carbofuran, onde 
se lê “15” (quinze), leia-se “7” (sete).

Esta Decisão de Diretoria entra em vigor na data de sua 
publicação, permanecendo as condições estabelecidas na Deci-
são de Diretoria 045/2004/E/C/I, publicada no Diário Oficial do 
Estado em 21-02-2014.

Publique-se a presente Decisão de Diretoria no Diário Oficial 
do Estado, Poder Executivo, Seção I, na parte da Secretaria de 
Meio Ambiente e no sítio eletrônico da Cetesb, na Internet e 
na Intranet.

(Republicado por ter sido publicado com incorreções)
 Decisão de Diretoria-365/2014/C, de 09-12-2014

Dispõe sobre a homologação da revisão da Norma 
Técnica Cetesb P 4.231 - Vinhaça – Critérios e 
procedimentos para aplicação no solo agrícola – 3ª 
edição/outubro/2014 - e dá outras providências

A Diretoria Plena da Cetesb - Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo, à vista de tudo quanto consta do Processo 
Cetesb nº E/052/05 (volumes I a IV) e considerando o contido no 
Relatório à Diretoria 122/2014/C, que acolhe, Decide:

Artigo 1º: Homologar a revisão da Norma Técnica Cetesb P 
4.231 – Vinhaça – Critérios e procedimentos para aplicação no 
solo agrícola – 3ª edição/outubro/2014 -, constante do ANEXO 
ÚNICO que integra esta Decisão de Diretoria.

Artigo 2º: Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente a Decisão de Diretoria 262/2006/C, de 22-12-
2006, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 
03-01-2007, que homologou a versão dezembro/2006 da Norma 
Técnica Cetesb P 4.231 - Vinhaça – Critérios e procedimentos 
para aplicação no solo agrícola.:

Artigo 3º: Esta Decisão de Diretoria entra em vigor na data 
de sua publicação.

ANEXO ÚNICO
(a que se refere o artigo 1º da Decisão de Diretoria 

365/2014/C, de 09-12-2014)
NORMA TÉCNICA - P4.231
3ª Edição
Outubro 2014
15 páginas
Vinhaça – Critérios e procedimentos para aplicação no 

solo agrícola
Title in English:
Stillage - Criteria and procedures for agricultural soil 

application
Resumo:
A disposição de vinhaça no solo agrícola do Estado de 

São Paulo foi regulamentada pela Norma Técnica P4.231/2005, 
tendo como objetivo estabelecer os critérios e procedimentos 
para o armazenamento, transporte e aplicação da vinhaça, 
gerada pela atividade sucroalcooleira no processamento de cana 
de açúcar. Em dezembro de 2006 teve nova versão, sofrendo 
algumas alterações. A revisão ora apresentada foi realizada 
com o intuito de aprimorá-la e torná-la atualizada, diante das 
inovações ocorridas desde a última edição e, também, das 
observações efetuadas durante o período em que foi empregada 
e que mostraram a necessidade de serem reavaliadas.

Palavras chave
Vinhaça, solo agrícola
Key words
Stillage, agricultural soil
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Avenida Professor Frederico Hermann Jr, 345
Alto de Pinheiros CEP 05459-900 São Paulo SP
Tel.: (11) 3133 3000 Fax: (11) 3133 3402http://www.cetesb.

sp.gov.br

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 SERVIÇO DE FINANÇAS
 Comunicado
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93 de 21.06.93, 

solicitamos o pagamento e a exclusão da ordem cronológica 
com: Contratos normais, adiantamentos, diárias, custeio e utili-
dade pública. Estão sendo autorizados independente da ordem 
cronológica de sua inscrição no Siafem. UGE - 250101

2014PD VECTO. VALOR

01260 11/12/14 4.190.000,00
TOTAL  R$ 4.190.000,00

 Meio Ambiente

 COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE 
E RECURSOS NATURAIS

 Portaria CBRN-12, de 10-12-2014
O Coordenador, com fulcro nos artigos 67 e 73 da Lei Fede-

ral 8.666/93 e artigo 10 do Decreto 42.857 de 11/02/98, resolve:
Artigo 1° - Designar o funcionário Dylan Rocha Silva – RG 

24.993.737-2, para, na qualidade de fiscal, acompanhar e 
fiscalizar a execução do contrato 12/2014/CBRN, firmado em 
12-11-2014 com a empresa Euro Star Viagens e Turismo Ltda 
Eireli – EPP, para prestação de serviços de agenciamento siste-
matizado de viagens corporativas.

Artigo 2° - Designar o funcionário Fábio Aurélio Aguilera 
Mendes – RG 26.509.467-7, como suplente de fiscal, para, 
em caso de impedimento do funcionário designado no artigo 
anterior, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato 
mencionado.

Artigo 3° Esta portaria entrará em vigor na data da publica-
ção, retroagindo seus efeitos a 12-11-2014.

(Processo SMA 8.937/2014)
 Portaria CBRN-13, de 10-12-2014
O Coordenador, com fulcro nos artigos 67 e 73 da Lei Fede-

ral 8.666/93 e artigo 10 do Decreto 42.857 de 11/02/98, resolve:
Artigo 1° - Designar a funcionária Natacha Ribeiro Xavier 

Antonio – RG 26.731.444-9, para, na qualidade de fiscal, acom-
panhar e fiscalizar a execução do contrato 17/2014/CBRN, firma-
do em 01-12-2014 com a empresa Guarda de Elite Segurança e 
Vigilância Ltda - Eireli, para prestação de serviços de vigilância/
segurança patrimonial na Regional Santos.

Artigo 2° - Designar a funcionária Lucy Soares Chaves – RG 
12.738.747, como suplente de fiscal, para, em caso de impedi-
mento do funcionário designado no artigo anterior, acompanhar 
e fiscalizar a execução do contrato mencionado.

Artigo 3° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-12-2014.

Processo SMA 4.871/2014
 Portaria CBRN-14, de 10-12-2014
O Coordenador, com fulcro nos artigos 67 e 73 da Lei Fede-

ral 8.666/93 e artigo 10 do Decreto 42.857 de 11/02/98, resolve:
Artigo 1° - Designar a funcionária Priscila Sumi – RG 

32.356.702-2, para, na qualidade de fiscal, acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato 16/2014/CBRN, firmado em 01-12-
2014 com a empresa BM3s Segurança Privada – Eireli - EPP, 
para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial 
na Regional Registro.

Artigo 2° - Designar a funcionária Liliane Antonia Barbo-
sa – RG 41.461.318-1, como suplente de fiscal, para, em caso 
de impedimento do funcionário designado no artigo anterior, 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato mencionado.

Artigo 3° - Esta portaria entrará em vigor na data da publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01-12-2014.

Processo SMA 4.961/2014

 UNIDADE DE GESTÃO LOCAL DO 
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL - MICROBACIAS II

 Extrato do 2º Termo Aditivo
Processo: SMA 11/2012
Contrato: 005/2014
Contratante: Secretaria do Meio Ambiente – Unidade de 

Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 
– Microbacias II

Contratado: Gobbi Tecnologia Ambiental Ltda - CNPJ: 
17.434.330/0001-37

Objeto: Alterar o quantitativos dos serviços de delimitação 
de imóveis rurais familiares, do valor contratual do pagamento 
e do prado de vigência.

Valor acrescido: R$ 68.500,00
Programa de Trabalho: 18.541.2610.2353.0000
Fonte de Recurso: 001.001.001
Classificação de Despesa: 33.90.39.99
Vigência: 30 dias após assinatura do Termo Aditivo
Data da Assinatura: 28-11-2014

 INSTITUTO FLORESTAL

 Apostila do Diretor Geral
De 24-10-14
Lavra-se a presente para incluir na Portaria I.F. de 29-07-14, 

publicada no D.O. de 21-08-14, como membros: Flaviana Maluf 
de Souza, R.G.25.363.049-6, Pesquisador Científico V, Francisco 
Carlos Soriano Arcova, R.G. 9.130.673, Pesquisador Científico 
VI, Valdir de Cicco, R.G. 8.347.476-6, Pesquisador Científico VI, 
Dimas Antonio da Silva, R.G. 9.649.633-2, Pesquisador Científico 
VI e Márcio Port Carvalho, R.G. 27.444.950-X, Pesquisador Cien-
tífico III. (Processo SMA 6.838-2014).

De 30-10-14
Designa, como Presidente: Israel Luiz de Lima, 

R.G.13.269.247-9, Pesquisador Científico VI; como 1º Vice Pre-
sidente; Paula Gunther Haack, R.G. 20.078.899-1 Engenheiro,; 
como 2º vice presidente: Silvana Cristina Pereira Muniz de Souza, 
R.G. 22.489.541-2, Pesquisador Científico IV, e como membros; 
Alexsander Zamorano Antunes, R.G.23.757.126-2, Pesquisador 
Científico V, Ciro Koiti Matsukuma,, R.G. 10.282.199-9, Pesqui-
sador Científico IV, Frederico Alexandre Roccia Dal Pozzo Arzolla, 
R.G.16.513.522-0, Pesquisador Científico V, Glaucia Cortez 
Ramos de Paula, R.G. 17.174.612-0, Pesquisador Científico IV, 
Humberto Gallo Júnior, R.G. 24.308.133-9, Pesquisador Científico 
III, Ligia de Castro Ettori, R.G. 3.788.403, Pesquisador Científico 
IV, Marcio Port Carvalho, R.G. 27.444.950-X, Pesquisador Cientí-
fico III, Maria Tereza Zugliani Toniato, R.G. 21.889.114, Pesquisa-
dor Científico V, Marilda Rapp de Eston, R.G.5.173.546-5, Pesqui-
sador Científico VI, Marina Mitsue Kanashiro, R.G. 23.824.256-0, 
Pesquisador Científico V, Mauricio Ranzini, R.G.6.999.926-0, 
Pesquisador Científico VI, para comporem a Comissão Técnico 
Científica (COTEC) com a função de avaliar, analisar e controlar 
as pesquisas desenvolvidas no Instituto Florestal, com vigência 
a partir da data de publicação, prevalecendo a presente Portaria 
sobre a anterior.(Processo SMA 40.6000-1989)

De 05-11-14
Designa como Presidente: Claudio Henrique Barbosa Mon-

teiro, R.G.12.659.411-9, Pesquisador Científico I, e como mem-
bros José Antonio de Freitas, R.G. 6.701.503-1, Pesquisador 
Científico I, e Jaime Anísio de Freitas, 701514-1, Pesquisador 
Científico II, para apurar a falta disciplinar na guarda de patri-
mônio público de acordo com o auto 10.730-2014, com prazo 
de 30 dias à contar da data de publicação de acordo com a Lei 
10.261-68, art. 265§ 1º. (Processo SMA 10.730-2014).

Secretaria da Habitação e o Município de Santa Salete
Prorrogado até 28-09-2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 423/02/2009).
Secretaria da Habitação e o Município de Tejupá
Prorrogado até 12-12-2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 073/02/2007).
Secretaria da Habitação e o Município de Três Fronteiras
Prorrogado até 20-10-2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 226/02/2009).
Secretaria da Habitação e o Município de São João de Iracema
Prorrogado até 26-09-2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 641/02/2009).
Secretaria da Habitação e o Município de São Sebastião 

da Grama
Prorrogado até 28-09-2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 269/02/2009).
Secretaria da Habitação e o Município de Santa Rosa de 

Viterbo
Prorrogado até 27-10-2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 483/02/2009).
 Extrato de Convênio
Convênio de Cooperação Técnica celebrado através do 

Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais 
– “Cidade Legal” com os Municípios de Ocauçu, Pirassununga 
e Vista Alegre do Sul.

Secretaria da Habitação e o Município de Ocauçu.
Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
Data da assinatura: 09-12-2014;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 1044/02/2014).
Secretaria da Habitação e o Município de Pirassununga
Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
Data da assinatura: 09-12-2014;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 428/02/2014).
Secretaria da Habitação e o Município de Vista Alegre do Alto
Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
Data da assinatura: 09-12-2014;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 963/02/2014).
 Termo de Aditamento de Convênio
Termo de Aditamento de Convênio celebrado através do 

Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais 
– “Cidade Legal” com os Municípios:

Santa Maria da Serra
Prorrogado até 28/09/2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 390/02/2009).
São Simão
Prorrogado até 26/11/2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 284/02/2013).
Suzanápolis
Prorrogado até 28/09/2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 270/02/2009).
Ubarana
Prorrogado até 28/09/2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 281/02/2009).
Sud Mennucci
Prorrogado até 25/11/2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 878/02/2012).
São José do Barreiro
Prorrogado até 28/09/2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 451/02/2009).
Sabino
Prorrogado até 09/12/2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 673/02/2009).
Turiúba
Prorrogado até 08/12/2015;
Prazo: 1 ano;
Processo (SH- 534/02/2010).
 Extrato de Prorrogação
Em cumprimento ao que dispõe a Cláusula Décima Primeira, 

do Decreto 54.199, de 02-04-2009, ficam prorrogados os convê-
nios referentes aos Municípios abaixo discriminados.
Pacaembu, Processo SH- 634/05/2012 prorrogado até 13-11-2015.
Panorama, Processo SH-1143/05/2012 prorrogado até 10-11-2015.
Pacaembu, Processo SH-532/05/2013 prorrogado até 10-11-2015.
Novais, Processo SH-820/05/2013 prorrogado até 24-11-2015.
Novais, Processo SH-798/05/2013 prorrogado até 24-11-2015 .
Sagres, Processo SH-651/05/2012 prorrogado até 13-11-2015.
Jaci, Processo SH-465/05/2013 prorrogado até 24-11-2015 .

 Extrato de Prorrogação
Em cumprimento ao que dispõe o §1° da cláusula Sétima do 

Termo de Convênio do Programa Vila Dignidade fica prorrogado 
o convênio abaixo relacionado a partir de 30-12-2014, cujo 
término deverá ocorrer em 30-12-2015.

Processo 1069/05/2009 – Araraquara
 Extrato de Prorrogação
Em cumprimento ao que dispõe a Cláusula Décima Primeira, 

do Decreto 54.199, de 02-04-2009, ficam prorrogados os convê-
nios referentes aos Municípios abaixo discriminados:
Anhumas, Processo SH 495/05/2013 prorrogado até 03-12-2015.
Arealva, Processo SH 758/05/2012 prorrogado até 11-12-2015.
Areiópolis, Processo SH 481/05/2013 prorrogado até 24-11-2015.
Boracéia, Processo SH 720/05/2013 prorrogado até 03-12-2015.
Cafelândia, Processo SH 559/05/2013 prorrogado até 13-11-2015.
Embu das Artes, Processo SH 667/05/2012 prorrogado até 11-12-2015.
Ibirá, Processo SH 1176/05/2013 prorrogado até 04-12-2015.
Indiaporã, Processo SH 1237/05/2012 prorrogado até 11-12-2015.
Ipiguá, Processo SH 647/05/2012 prorrogado até 11-12-2015.
Jeriquara, Processo SH 1230/05/2012 prorrogado até 11-12-2015.
José Bonifácio, Processo SH 1244/05/2012 prorrogado até 13-12-2015.
José Bonifácio, Processo SH 1258/05/2012 prorrogado até 13-12-2015.
Monções, Processo SH 429/05/2013 prorrogado até 24-11-2015.
Pirajuí, Processo SH 490/05/2013 prorrogado até 03-12-2015.
Planalto, Processo SH 912/05/2012 prorrogado até 11-12-2015.
Planalto, Processo SH 918/05/2012 prorrogado até 11-12-2015.
Quatá, Processo SH 780/05/2013 prorrogado até 03-12-2015.
Ribeirão Corrente, Processo SH 428/05/2013 prorrogado até 03-12-2015.
Ribeirão Corrente, Processo SH 764/05/2013 prorrogado até 03-12-2015.
Salmourão, Processo SH 605/05/2012 prorrogado até 11-12-2015.
Santo Anastácio, Processo SH 720/05/2012 prorrogado até 05-12-2015.
Tejupá, Processo SH 705/05/2013 prorrogado até 03-12-2015.
Valentim Gentil, Processo SH 1233/05/2012 prorrogado até 11-12-2015.
Valparaíso, Processo SH 650/05/2012 prorrogado até 11-12-2015.

 Extrato de Prorrogação
Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º da Cláusula 

Décima, dos Anexos I.II e III, do Decreto 46.657, de 01-04-2002, 
fica prorrogado o convênio referente ao Município abaixo 
discriminado:

Ourinhos, Processo SH 490/05/2012 prorrogado até 03-05-2015.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 11 de dezembro de 2014 às 03:10:46.
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Outros parâmetros poderão ser solicitados, a critério da 
Cetesb.

8.2 Caracterização da fertilidade química do solo
8.2.1 Procedimento para amostragem do solo
Subdividir as áreas de aplicação de vinhaça em parcelas 

homogêneas quanto à classificação do solo e posição no relevo, 
de, no máximo 100 (cem) hectares cada.

A cada 10 (dez) ha da parcela homogênea, coletar 03 (três) 
amostras simples, retiradas em posições distintas da área (linha 
e entrelinha da cultura), que resultarão em 30 (trinta) amostras 
simples em 100 (cem) ha. As amostras simples deverão ser cole-
tadas na profundidade de 0 (zero) a 0,80m (oitenta centímetros).

Após a coleta de todas as amostras simples da parcela, elas 
deverão ser misturadas para produzir 01 (uma) amostra com-
posta, que deverá ser encaminhada para análise de fertilidade. 
Os limites das parcelas homogêneas e seu ponto central georre-
ferenciado deverão ser representados em mapa. A identificação 
atribuída a cada parcela (N1, N2, etc.) deverá ser idêntica em 
todos os planos anuais de aplicação de vinhaça, para acompa-
nhamento do histórico de aplicação.

Nas amostras compostas conforme descrito acima deverão 
ser determinados os seguintes parâmetros:

 Alumínio trocável (mmolc dm-3); 

 Cálcio (mmolc dm-3); 

 Magnésio (mmolc dm-3); 

 Sódio (mmolc dm-3); 

 Sulfato (mg dm-3); 

 Acidez potencial (mmolc dm-3); 

 Potássio (mmolc dm-3); 

 Matéria orgânica (g dm-3); 

 CTC � capacidade de troca catiônica (mmolc dm-3); 

 pH; e 

 V% - saturação de bases. 

As análises deverão atender ao disposto na Resolução 
SMA 100, de 17-10-2013 (SÃO Paulo, 2013), que regulamenta 
as exigências para os resultados analíticos, incluindo-se a 
amostragem, objetos de apreciação pelos órgãos integrantes 
do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, 
Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso 
Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA, e que subsidiam o 
exercício de suas atribuições legais do controle, monitoramento 
e a fiscalização das atividades efetiva ou potencialmente polui-
doras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental.

9 Determinação da dose de aplicação de vinhaça com rela-
ção à necessidade da cultura

Com relação às necessidades da planta, as doses de 
vinhaça deverão ser calculadas em função da necessidade da 
cultura com relação ao potássio e as concentrações no solo 
desse nutriente, determinadas nas análises de solo realizadas 
anualmente.

9.1 Determinação da aplicação de vinhaça em função do 
potássio

9.1.1 Determinação do teor de

K2O

 na vinhaça
Semanalmente, será determinado o teor de

K2O

 da vinhaça aplicada na lavoura, ou seja, pura, concentrada, 
ou com a incorporação de água residuária, expresso em

kg/m3

. Essa determinação irá indicar a dosagem a ser aplicada no solo.
9.1.2 Dosagem
A dosagem máxima de vinhaça a ser aplicada no trata-

mento de solos agrícolas em cultura de cana-de-açúcar será 
determinada pela equação:

m3 de vinhaça/ha = [(0,05 x CTC � ks) x 3744 + 185] / kvi  

Onde:
0,05 = 5% da CTC
CTC = Capacidade de Troca Catiônica, expressa em

cmolc/dm3

, dada pela análise de fertilidade do solo realizada por 
laboratório de análise de solo e utilizando metodologia de aná-
lise do solo do Instituto Agronômico - IAC, devidamente assina-
do por responsável técnico.

ks = concentração de potássio no solo, expresso em

cmolc/dm3

, à profundidade de 0 a 0,80 metros, dada pela análise de 
fertilidade do solo realizada por laboratório de análise de solo 
utilizando metodologia de análise de solo do Instituto Agronô-
mico – IAC, devidamente assinado por responsável técnico.

3744 = constante para transformar os resultados da análise 
de fertilidade, expressos em

cmolc/dm3 ou meq/100cm3

, para kg de potássio em um volume de 01 (um) hectare por 
0,80 metros de profundidade.

185 = massa, em kg, de

K20

 extraído pela cultura por hectare, por corte.
kvi = concentração de potássio na vinhaça, expressa em 

kg de

K20/m3

 apresentada em boletim de resultado analítico, assinado 
por responsável técnico, resultante da média anual obtida nas 
análises semanais ou da média obtida nas análises semestrais.
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realizada a cada 5 anos, nas áreas que já recebem vinhaça, e, 
nas áreas que ainda não recebem vinhaça, uma vez antes da 
primeira aplicação, e as demais, a cada 5 anos. As concentrações 
de substâncias químicas de interesse no solo não poderão ultra-
passar os respectivos valores de prevenção – VP.

5.9.3 Nas áreas que já tenham recebido aplicação de vinha-
ça, caso a concentração de qualquer elemento esteja acima dos 
VP, deverão ser realizadas novas análises do solo e da vinhaça, 
incluindo o(s) elemento(s) que ultrapassaram os VP. Ficando 
constatado que a aplicação de vinhaça é a causa da ultrapassa-
gem dos VP, a aplicação de vinhaça será suspensa.

5.9.4 Nas áreas que ainda não tenham recebido aplicação 
de vinhaça, caso a concentração de qualquer elemento esteja 
acima dos VP, deverão ser realizadas novas análises do solo e 
da vinhaça, incluindo o(s) elemento(s) que ultrapassaram os 
VP. A atividade poderá ser admitida após a avaliação do órgão 
ambiental.

Observação: As análises referidas nos itens 5.9.3 e 5.9.4 
poderão restringir-se aos elementos que ultrapassaram os VP, 
desde que sejam coletadas novas amostras no prazo de 30 (trin-
ta) dias, a partir da emissão do laudo que tenha apresentado os 
resultados em desconformidade.

5.10 Para a caracterização e monitoramento da qualidade 
das águas subterrâneas em áreas de aplicação de vinhaça, em 
áreas de armazenamento de vinhaça e de canais secundários de 
distribuição, a Cetesb estabelecerá, em instrumento específico 
a ser editado em um prazo de 06 (seis) meses, contados da 
publicação desta Norma, a definição dos locais de implantação 
dos poços de monitoramento, do prazo para instalação desses 
poços e dos parâmetros a serem monitorados.

A definição dos locais considerará resoluções da Secretaria 
do Meio Ambiente e demais normas que estabeleçam regiões 
prioritárias para monitoramento e áreas especialmente sensíveis 
e suscetíveis no Estado de São Paulo, assim como os resultados 
de monitoramento da qualidade do solo efetuados.

Tais poços de monitoramento serão implantados e operados 
pelo empreendedor ou responsável legal, que deverá nomear 
responsável técnico para realizar sua implantação, amostragens, 
análises e manutenção, se a sua área de aplicação de vinhaça 
for selecionada pela Cetesb. Os resultados do monitoramento 
deverão ser apresentados em relatórios consolidados e interpre-
tados. A Cetesb avaliará os resultados obtidos, podendo realizar 
auditorias, se considerar necessário.

5.10.1 Os resultados analíticos deverão ser comparados 
com os valores orientadores estabelecidos pela Cetesb (2014), 
e com os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde (BRASIL, 2011).

5.10.2 Se for comprovada contaminação de águas sub-
terrâneas decorrente da aplicação de vinhaça, esta deverá ser 
suspensa e deverão ser executadas, pelo Responsável Legal, as 
demais etapas previstas na Decisão de Diretoria 103/2007/C/E 
(Cetesb, 2007), para definição das medidas de intervenção 
necessárias.

6 Plano de aplicação de vinhaça: Instruções
O Plano de Aplicação de Vinhaça no solo será constituído 

de memorial descritivo da prática de aplicação pretendida, 
contendo os resultados da caracterização de fertilidade do solo 
e da vinhaça e a dosagem de aplicação calculada (Anexo A), 
acompanhado de planta na escala 1: 20.000 e/ou superior, na 
projeção UTM - Universal Transversa de Mercator, datum hori-
zontal SIRGAS 2000. A planta deverá indicar:

- A delimitação das parcelas para aplicação de vinhaça 
indicadas na planilha;

- As taxas indicativas de dosagem a serem aplicadas, em

m3 ha-1

, com intervalos de aplicação diferenciados em cores, a cada

150 m3 ha-1

;
- A localização dos tanques de armazenamento e dos canais 

mestres ou primários de uso permanente de distribuição;
- A localização dos pontos de amostragem de solo e dos 

poços de monitoramento, conforme estabelecido nos itens 5.9 
e 5.10;

- A localização dos cursos d’água; e
- A localização dos poços utilizados para abastecimento 

de água.
7 Caracterização da vinhaça a ser utilizada nas aplicações 

no solo
A vinhaça deverá ser caracterizada quanto aos seguintes 

parâmetros:

 pH; 

 Nitrogênio nitrato (mg N L-1);

 Nitrogênio nitrito (mg N L-1); 2.2.2 

 Nitrogênio amoniacal (mg N L-1); 

 Nitrogênio Kjeldhal (mg N L-1);

 Sódio (mg Na L-1); 

 Cálcio (mg Ca L-1); 

 Potássio (mg K L-1); 

 Sulfato (mg SO4 L
-1);

 Fósforo total (mg P L-1), e 

 Cloreto (mg Cl L-1). 

Observação: Outros parâmetros poderão ser solicitados, a 
critério da Cetesb.

Essa caracterização deverá ser resultado de, no mínimo, 
duas amostragens realizadas no local de geração da vinhaça, 
durante a safra anterior à apresentação do plano de aplicação.

A amostragem deverá ser realizada conforme os procedi-
mentos do Guia nacional de coleta e preservação de amostras: 
água, sedimento, comunidade aquática e efluentes líquidos, 
referido no item 2.4.

8 Caracterização do solo
8.1 Caracterização da qualidade ambiental do solo
8.1.1 Procedimento para amostragem do solo
Subdividir as áreas de cultivo de cana de açúcar em, no 

máximo, 10 (dez) parcelas homogêneas de até 100 (cem) hecta-
res cada, considerando o tipo do solo, o histórico de aplicação 
de vinhaça e a posição no relevo.

Em cada parcela homogênea, selecionar, aleatoriamente, 03 
(três) subparcelas, com aproximadamente 01 (um) hectare cada.

Em cada subparcela de 01 (um) hectare, coletar 30 suba-
mostras, aleatoriamente, no sentido horizontal, na profundidade 
entre 0,0 (zero) e 0,20 m, que serão utilizadas para compor 
uma amostra.

Desta forma, em cada parcela homogênea serão produzidas 
03 (três) amostras de solo, totalizando, no máximo, 30 (trinta) 
amostras, caso sejam definidas 10 (dez) parcelas homogêneas

8.1.2 Deverão ser determinados nas amostras coletadas os 
seguintes elementos:

 Antimônio (mg Sb kg-1); 

 Arsênio (mg As kg-1); 

 Bário (mg Ba kg-1); 

 Cádmio (mg Cd kg-1); 

 Chumbo (mg Pb kg-1); 

 Cobalto (mg Co kg-1); 

 Cobre (mg Cu kg-1); 

 Cromo (mg Cr kg-1); 

 Mercúrio (mg Hg kg1);  

 Molibdênio (mg Mo kg-1); 

 Níquel (mg Ni kg-1); 

 Selênio (mg Se kg-1); 

 Zinco (mg Zn kg-1);

 Varredura de VOC; e 

 Varredura de SVOC. 

5.1.4 Não será admitida a aplicação de vinhaça em área de 
proteção de poços regularmente definida ou a menos de 100 
metros de distância de poços de abastecimento;

5.1.5 A área de aplicação de vinhaça não deverá estar contida 
na área de domínio das ferrovias e rodovias federais ou estaduais;

5.1.6 A área de aplicação de vinhaça deverá estar afastada, 
no mínimo, 1.000 (um mil) metros dos núcleos populacionais 
compreendidos na área do perímetro urbano. Essa distância de 
afastamento poderá, a critério da Cetesb e, mediante justifica-
tiva técnica, ser ampliada se as condições ambientais, incluindo 
as climáticas, exigirem tal ampliação;

5.1.7 A área de aplicação de vinhaça deverá estar afastada, 
no mínimo, 06 (seis) metros das Áreas de Preservação Perma-
nente – APP, e com proteção por sistema de segurança;

5.1.8 A profundidade do nível d’água do aquífero livre, no 
momento de aplicação de vinhaça, deverá ser, no mínimo, de 
1,50m (um metro e cinquenta centímetros);

5.1.9 No caso de áreas com declividade superior a 15%, 
deverão ser adotadas medidas de segurança adequadas à 
prevenção de erosão;

5.1.10 A incorporação à vinhaça de águas residuárias 
somente poderá ocorrer mediante prévia autorização da Cetesb.

5.2 Os tanques de armazenamento de vinhaça deverão 
atender ao disposto no item 5.1 desta norma e ser impermeabi-
lizados com geomembrana impermeabilizante ou outra técnica 
de igual ou superior efeito. Os prazos para impermeabilização 
dos tanques de armazenamento instalados antes da edição da 
primeira versão desta Norma (janeiro de 2005) estão fixados na 
Portaria CTSA 01, de 28-11-2005 (Cetesb, 2005).

5.3 Deverão ser instalados, nas áreas dos tanques de arma-
zenamento de vinhaça, poços de monitoramento da qualidade 
das águas subterrâneas, em uma quantidade de, no mínimo, 04 
(quatro) poços de monitoramento, sendo 01 (um) a montante e 
03 (três) imediatamente a jusante dos tanques, localizados de 
acordo com o mapa potenciométrico e construídos e amostrados 
conforme as normas NBR mencionadas no item 2.3. A implanta-
ção de drenos testemunha dispensará a instalação dos poços de 
monitoramento, sem prejuízo do eventual monitoramento defi-
nido no item 5.10. Entende-se como dreno testemunha aquele 
instalado no momento da construção ou reforma do tanque.

5.3.1 Na água coletada dos poços de monitoramento 
deverão ser determinados os seguintes parâmetros, que deverão 
atender aos padrões da legislação pertinente:

 pH; 

 Sulfato (mg SO4 L
-1);

 Nitrogênio nitrato (mg N L-1);

 Nitrogênio nitrito (mg N L-1);

 Nitrogênio amoniacal (mg N L-1); 

 Nitrogênio Kjeldhal (mg N L-1);

 Potássio (mg K L-1); 

 Cálcio (mg Ca L-1); 

 Cloreto (mg Cl L-1); 

 Sódio (mg Na L-1); 

 Magnésio (mg Mg L-1); 

 Fósforo Total (mg P L-1), e 

Condutividade elétrica ( S cm-1). 

Observações:
a) A frequência da amostragem para análise será anual, no 

período de setembro a novembro;
b) As metodologias de análises para os parâmetros assina-

lados acima são aquelas contidas em normas e/ou procedimen-
tos consagrados para tal, nas suas versões vigentes;

c) Os resultados analíticos deverão ser comparados com os 
valores orientadores estabelecidos na Decisão de Diretoria da 
Cetesb 045/2014/E/C/I, de 20-02-2014 (Cetesb, 2014) e com os 
padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria do Ministério 
da Saúde 2.914, de 12-12-2011 (BRASIL, 2011);

d) Os Boletins de Análises deverão ser emitidos por labo-
ratório acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Nor-
matização e Qualidade Industrial - INMETRO, na Norma ABNT 
NBR ISO/IEC 17.025 (ABNT, 2005) para cada um dos parâmetros 
avaliados, em atendimento à Resolução SMA 100, de 17-10-
2013 (SÃO PAULO, 2013).

5.4 É proibida a prática de armazenamento e/ou disposição 
de vinhaça em áreas de sacrifício, estando qualquer aplicação 
de vinhaça no solo agrícola sujeita à observância desta Norma.

5.4.1 Os locais em que haja suspeita de contaminação 
ou que tenham sido anteriormente utilizados como áreas de 
sacrifício deverão ser avaliados pelo responsável quanto a uma 
possível alteração de qualidade de águas subterrâneas, por meio 
da realização de uma investigação confirmatória, conforme pro-
cedimento da Decisão de Diretoria 103/2007/C/E (Cetesb, 2007).

5.5 Os canais mestres ou primários de uso permanente para 
distribuição de vinhaça durante o período da safra deverão ser 
impermeabilizados com geomembrana impermeabilizante ou 
outra técnica de igual ou superior efeito. Os prazos para imper-
meabilização dos canais mestres ou primários instalados antes 
da edição da primeira versão desta Norma (janeiro de 2005) 
estão fixados na Portaria CTSA 01, de 28-11-2005 (Cetesb, 2005).

5.6 Ao término de cada safra deverá ser promovida a limpe-
za dos tanques e canais mestres impermeabilizados.

5.7 Anualmente deverá ser realizado ou atualizado o Plano 
de Aplicação de Vinhaça, a ser elaborado conforme instruções 
contidas no item 6 e procedimentos estabelecidos pela Portaria 
CTSA 01, de 28-11-2005 (Cetesb, 2005). O Plano de Aplicação 
de Vinhaça deverá ser assinado por profissional devidamente 
habilitado pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia, que deverá recolher a ART (Anotação de Responsa-
bilidade Técnica) específica.

5.7.1 Até a data de 02 (dois) de abril de cada ano, o empre-
endimento deverá encaminhar à Cetesb o Plano de Aplicação de 
Vinhaça, observadas as instruções contidas no item 6 desta Norma.

5.7.2 O Plano de Aplicação de Vinhaça será utilizado pela 
Cetesb para fins de acompanhamento e fiscalização.

5.8 A dosagem de aplicação de vinhaça deverá considerar o 
relevo e as necessidades da cultura, bem como, a profundidade 
e a fertilidade do solo, a concentração de potássio na vinhaça e 
a extração média desse elemento pela cultura, conforme fórmula 
constante do item 9.1.2 desta norma, de modo a impedir o acú-
mulo superficial de vinhaça, a ocorrência de processos erosivos, 
a geração de odores e a proliferação de vetores.

5.8.1 A concentração máxima de potássio no solo não 
poderá exceder 5% da Capacidade de Troca Catiônica – CTC. 
Quando esse limite for atingido, a aplicação de vinhaça ficará 
restrita à reposição desse nutriente em função da extração 
média pela cultura, que é de 185 kg de

K2O

 por hectare por corte.
5.8.2 Nos casos em que haja necessidade de expansão na 

área de aplicação de vinhaça, para o atendimento a esta norma, 
o Plano de Aplicação de Vinhaça deverá ser complementado e 
reapresentado à Cetesb.

5.9 As caracterizações da fertilidade e da qualidade do solo 
agrícola deverão ser realizadas em todas as áreas que receberão 
a aplicação da vinhaça, de acordo com os procedimentos descri-
tos no item 8 desta Norma.

5.9.1 A caracterização da fertilidade deverá ser realizada 
anualmente, antes do início da safra, e utilizada na elaboração 
do plano de aplicação de vinhaça.

5.9.2 A caracterização de qualidade do solo, baseada 
nos valores orientadores para solo e águas subterrâneas no 
Estado de São Paulo, relacionados na Decisão de Diretoria 
045/2014/E/C/I, de 20-02-2014 (Cetesb, 2014), deverá ser 

* ABNT. NBR 15495-1: Poços de monitoramento de águas 
subterrâneas em aquíferos granulares – Parte 1: projeto e cons-
trução. Rio de Janeiro, 2007.

* ABNT. NBR 15495-2: Poços de monitoramento de águas 
subterrâneas em aquíferos granulares – Parte 2: desenvolvimen-
to. Rio de Janeiro, 2008.

2.4 Outros documentos
* Cetesb (São Paulo). Decisão de Diretoria 045/2014/E/C/I, 

de 20-02-2014. Dispõe sobre a aprovação dos Valores Orienta-
dores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo 
– 2014, em substituição aos Valores Orientadores de 2005, e 
dá outras providências. Diário Oficial [do] Estado de São Paulo, 
Poder Executivo, São Paulo, v. 124, n. 36, 21 fev. 2014. Seção 1, 
p. 53. Disponível em:

< h t t p : / / w w w. i m p r e n s a o f i c i a l . c o m . b r / Po r t a l I O /
DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?l ink=/2014/
executivo%2520secao%2520i/fevereiro/21/pag_0053_
AQ9448JS4VBDIe1KOELIC1L4BSV.pdf&pagina=53&data=21/0
2/2014&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100053>. 
Acesso em: jul. 2014.

* Cetesb (São Paulo). Guia nacional de coleta e preservação 
de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes 
líquidos. São Paulo: Cetesb; Brasília: ANA, 2011. Disponível em:

<http : / /www.ana.gov.br /b ib l iotecav i r tua l /arqui -
vos/20120321181900_Guia_Nacional_de_Coleta.pdf>. Acesso 
em: jul. 2014.

* Cetesb (São Paulo). Decisão de Diretoria 103-2007-C-E, de 
22-6-2007. Dispõe sobre o procedimento para o gerenciamento 
de áreas contaminadas. Diário Oficial [do] Estado de São Paulo, 
Poder Executivo, São Paulo, v. 117, n. 119, 27 jun. 2007. Seção 
1, p. 34. Disponível em:

< h t t p : / / w w w. i m p r e n s a o f i c i a l . c o m . b r / Po r t a l I O /
DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?l ink=/2007/
execut ivo%2520secao%2520 i / junho/27 /pag_0034_
ED439K90VJ33ReC7AMSVQKLH7J3.pdf&pagina=34&data=27/
06/2007&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=10034>. 
Acesso em: jul. 2014.

* Cetesb (São Paulo). Portaria CTSA – 01, de 28-11-2005. Dis-
põe sobre os prazos e procedimentos para a impermeabilização 
de tanques de armazenamento de vinhaça e de canais mestres ou 
primários, já instalados, de uso permanente para a distribuição da 
vinhaça destinada à aplicação no solo, a que se referem os subi-
tens 5.3 e 5.5 da norma técnica Cetesb P4.231 – Vinhaça. Diário 
Oficial [do] Estado de São Paulo, Poder Executivo, São Paulo, v. 
115, n. 223, 29 nov. 2005. Seção 1, p. 29. Disponível em:

< h t t p : / / w w w. i m p r e n s a o f i c i a l . c o m . b r / Po r t a l I O /
DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?l ink=/2005/
executivo%2520secao%2520i/novembro/29/pag_0029_E3RJL-
V5REBTGOe5QEOQLBAK0UE9.pdf&pagina=29&data=29/11/20
05&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=10029>. Aces-
so em: jul. 2014.

3 Definições
Para efeito desta Norma, foram adotadas as seguintes 

definições:
Água residuária: efluente líquido, tratado ou não, prove-

niente de atividades industriais, agrícolas e outras.
Águas subterrâneas: águas que ocorrem natural ou artifi-

cialmente no subsolo, de forma suscetível de extração e utiliza-
ção pelo homem (SÃO PAULO, 1991); ou as águas que ocorrem 
naturalmente ou artificialmente no subsolo (BRASIL, 2001).

Aquífero: toda formação geológica que armazena e transmi-
te água subterrânea natural ou artificialmente captada.

Nível d’água: profundidade em determinado tempo e local, 
da superfície freática ou potenciométrica de um aquífero livre.

Solo: material que ocorre a partir da superfície do terreno, 
constituído por horizontes gerados pela alteração do material 
original (rocha, sedimento ou outro solo) por ação do intem-
perismo. São partes integrantes do solo as partículas minerais, 
o ar, a água intersticial das zonas não saturadas e saturadas, a 
fração orgânica e a biota.

Solo agrícola: superfície de terra utilizada para a exploração 
agro-silvo-pastoril.

Superfície potenciométrica livre ou lençol freático: superfície 
superior da zona saturada, ao longo da qual a pressão é igual à 
pressão atmosférica.

Vinhaça: líquido derivado da destilação do vinho que é 
resultante da fermentação do caldo da cana de açúcar ou melaço.

4 Considerações específicas
Para efeito de elaboração e cumprimento desta norma, 

considerou-se:
A necessidade de disciplinar o armazenamento, transporte 

e aplicação no solo da vinhaça gerada no processamento da 
cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, para evitar a ocorrência 
de poluição;

A não exigibilidade de licenciamento da aplicação de vinha-
ça no solo, no âmbito da Cetesb, nos termos do Artigo 57 do 
Regulamento da Lei 997, de 31-05-1976 (SÃO PAULO, 1976b), 
aprovado pelo Decreto 8.468, de 08-09-1976 (SÃO PAULO, 
1976a), e suas alterações;

As portarias do extinto Ministério do Interior 323, de 29-11-
1978 (BRASIL, 1978), e 158, de 03-11-1980 (BRASIL, 1980a), 
que proíbem o lançamento direto ou indireto da vinhaça em 
qualquer coleção hídrica, e 124, de 30-08-1980 (BRASIL, 1980b), 
que dispõe sobre o armazenamento de substâncias capazes de 
causar poluição hídrica;

O estabelecido no artigo 193 da Constituição do Estado de 
São Paulo, que determina a necessidade de se adotar medidas, 
nas diferentes áreas de ação pública e no setor privado, para se 
manter e se promover o equilíbrio ecológico e a melhoria da qua-
lidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas for-
mas e impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos;

O artigo 3º do Regulamento da Lei Estadual 997, de 31 de 
maio 1976, aprovado pelo Decreto 8468, de 08-09-1976 (SÃO 
PAULO, 1976a, b), e suas alterações, que considera poluente 
toda e qualquer forma de matéria ou energia lançada ou 
liberada nas águas, no ar ou no solo, com intensidade, em 
quantidade e concentração em desacordo com os padrões de 
emissão estabelecidos;

O artigo 17 do Regulamento da Lei Estadual 997, de 31-05-
1976, aprovado pelo Decreto 8468, de 08-09-1976 (SÃO PAULO, 
1976a, b), e suas alterações, que estabelece que os efluentes de 
qualquer natureza somente poderão ser lançados nas águas inte-
riores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, situadas no ter-
ritório do Estado, desde que não sejam considerados poluentes;

O disposto na Lei Estadual 6.134, de 02-06-1988, que 
dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas 
subterrâneas do Estado (SÃO PAULO, 1988b);

A Lei Estadual 6.171, de 04-07-1988 (SÃO PAULO, 1988a), 
regulamentada pelo Decreto 41.719, de 16-04-1997 (SÃO 
PAULO, 1997), que dispõe sobre o uso, conservação e preserva-
ção do solo agrícola.

5 Critérios e procedimentos para o armazenamento, trans-
porte e aplicação no solo

5.1 A aplicação de vinhaça no solo deverá atender às 
seguintes condições:

5.1.1 Não poderá haver aplicação de vinhaça nas Áreas 
de Preservação Permanente – APP, definidas na Lei Fede-
ral 12.651/2012 (BRASIL, 2012c), alterada pela Lei Federal 
12.727/2012 (BRASIL, 2012a) e regulamentada pelo Decreto 
Federal 7830/2012 (BRASIL, 2012b);

5.1.2 A aplicação de vinhaça em áreas localizadas no domínio 
de Área de Proteção Ambiental – APA será admitida desde que 
não haja vedação específica a essa prática em seus regulamentos;

5.1.3 A aplicação de vinhaça em áreas localizadas na zona 
de amortecimento de unidades de conservação de proteção inte-
gral será admitida desde que não haja vedação a essa prática no 
plano de manejo da unidade;
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2 – Sidnei Paschoal Braga
3 – Maria Cecília Fontana Saez
4 – Claudia Beatriz Maia Silva
5 – Claudia Helena D. de Lacerda
6 – Daysi Rossini de Moraes
7 – Diego Brito Cardoso
8 – Felipe Gonçalves Fernandes
9 – Giselle Cristina Nassif Elias
10 – Gustavo Bezerra Muniz de Andrade
11 – Gustavo Lacerda Anello
12 – Henrique Silveira melo
13 – Isabelle Maria Verza de Castro
14 – Laiza Ornelas Lima
15 – Lucas Pessoa Moreira
16 – Luisa Baran de Mello Alvarenga
17 – Pedro Fabris de Oliveira
18 – Renata Danella Polli
19 – Renata Viana Neri
20 – Rodrigo Peixoto Medeiros
21 – Vitor Mauricio Braz di Masi
Procuradoria Fiscal
1 – Maria Lia Pinto Porto Corona
2 – Elizabeth Jane Alves de Lima
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário
1 – Adriana Ruiz Vicentin
2 – Juliana Campolina Rebelo Horta
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon
1 – Maria Bernadete Bolsoni Pitton
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Univer-

sidade de São Paulo – HCUSP
1 – Mirna Natalia Amaral da Guia Martins
São Paulo Previdência – SPPREV
1 - Priscilla Souza e Silva Menario Scofano
2 – Alexandre Zager Monteiro
CONVOCADOS PARA CURSO VIA STREAMING (acesso na 

área restrita da página da PGE/SP na internet, no computador 
de cada um dos participantes na unidade)

Procuradoria Regional da Grande São Paulo
1 - Sidnei Farina de Andrade
2 – Maria Regina Domingues Alves
Procuradoria Regional de Santos
1 – Américo Andrade Pinho
2 – Marialice Dias Gonçalves
Procuradoria Regional de Taubaté
1 – Roseli Sebastiana Rodrigues
2 – Laisa Arruda Mandu
Procuradoria Regional de Sorocaba
1 – Marcelo Gaspar
2 – Carlos Roberto Marques Junior
3 – Thiago Camargo Garcia
Procuradoria Regional de Campinas
1- José Renato Rocco Roland Gomes
2- Daniele Yurie Ishibashi Cosimato
3- Guilherme Malaguti Spina
Procuradoria Regional de Ribeirão Preto
1 – Luciano Alves Rossato
2 – Fabiana Mello Mulato
Procuradoria Regional de Bauru
1 – Gustavo Fernando Turini Berdugo
2 – Roberto Mendes Mandelli Junior
Procuradoria Regional de São José do Rio Preto
1 – Luis Carlos Gimenes Esteves
2 – Celena Gianotti Batista
Procuradoria Regional de Araçatuba
1 – Paulo Henrique Marques de Oliveira
2 – Claudia Alves Munhoz Ribeiro da Silva
Procuradoria Regional de Presidente Prudente
1 – José Maria Zanuto
2 – Aureo Mangolim
Procuradoria Regional de Marília
1 – Ricardo Pinha Alonso
2 – Katia Teixeira Folgosi
Procuradoria Regional de São Carlos
1 – Cristina Duarte Leite Prigenzi
2 – Marcelo Felipe da Costa
Anexo
Senhora Procuradora Chefe do Centro de Estudos da Procu-

radoria Geral do Estado,
_________________________________________

___________, Procurador (a) do Estado, em exercício na 
____________________, telefone__________________, 
e-mail_________________________, domiciliado na ______
________________________________________________
________, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria 
requerer sua inscrição no treinamento “Requisição de pagamen-
to à Fazenda Pública”, a realizar-se no dia 17 de dezembro, no 
auditório do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 
localizado na Rua Pamplona, 227, 3.º andar, São Paulo-SP.

(Local/Data)
Assinatura:
___________________________
Procurador do Estado
Declaro estar de acordo com o requerido e que o(a) 

interessado(a) não estará em gozo de férias ou licença-prêmio 
no período.

(Local/Data)
Assinatura:
________________________________
Procurador(a) Chefe da Unidade

 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE SANTOS

 Comunicado
Processo GDOC 18762-302159/2006
Interessado: Tsuruhiko Nozoe
Assunto: Transferência de área
Localidade: Iguape
Trata-se de procedimento administrativo proposto por Kari-

na Mendes Francisco, visando a concessão de permissão de uso 
em razão da revogação da anterior, originariamente concedida 
a Tsuruhiko Nozoe.

Processado o expediente, sobreveio o parecer de fls. 28/30, 
cujos elementos adoto como razão de decidir, notadamente no 
que diz respeito à ausência dos requisitos objetivos previstos 
pelo Decreto n. 28.389/88.

Isto considerado, indefiro o pedido.
 Comunicado
Processo GDOC 1000728-755798/2014
Interessado: Joel Onofre Rocha
Assunto: Transferência de área
Localidade: Iguape
Trata-se de procedimento administrativo proposto pelo 

interessado visando autorização para transferir a terceiros os 
direitos decorrentes da permissão de uso que lhe foi outorgada 
pelo Estado de São Paulo.

Processado o expediente, sobreveio o parecer de fls. 28/30, 
cujos elementos adoto como razão de decidir, notadamente no 
que diz respeito à impossibilidade jurídica de transferência dos 
direitos decorrentes da permissão de uso segundo a conveni-
ência do particular-outorgado, isto por força da ausência de 
expressa previsão legal e como decorrência da própria precarie-
dade ínsita à outorga.

Isto considerado, indefiro o pedido.

No processo 18575-1462850/2014: “Tendo em vista a 
manifestação favorável do Conselho da PGE (Deliberação CPGE 
180/12/2014), autorizo o afastamento do Procurador do Estado 
LUIS CLAUDIO FERREIRA CANTANHEDE para, com prejuízo das 
funções e sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens 
de seu cargo, participar do ‘XI Congresso Nacional de Estudos 
Tributários’, a ser realizado no período de 10 a 12-12-2014, em 
São Paulo/SP”.

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 Termo Aditivo
Processo: GDOC-16831-13311450/2012
Contrato: PGE 37/2012
Alteração: 2
Parecer DA: 64/2014
Contratante: Procuradoria Geral do Estado
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 

– CIEE.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência.
Vigência: Prorrogação do prazo da vigência por mais 12 

meses, de 05-12-2014 a 04-12-2015.
Valor Total: R$ 1.054.863,96
Valor para o exercício de 2014: R$ 73.254,25
Valor para o exercício de 2015: R$ 981.609,71
Classif. Recursos: Programa de Trabalho: 

03.092.4001.5843.0000
Unidade Gestora: 400135
Subelemento Econômico: 339039-99
Data da Assinatura: 01-12-2014

 CONSELHO DA 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 Comunicado
PAUTA DA 81ª SESSÃO ORDINÁRIA-BIÊNIO 2013/2014
DATA DA REALIZAÇÃO: 12-12-2014
HORÁRIO 10h
HORA DO EXPEDIENTE
I - COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
II - RELATOS DA SECRETARIA
III - MOMENTO DO PROCURADOR
IV - MOMENTO VIRTUAL DO PROCURADOR
V - MANIFESTAÇÕES DOS CONSELHEIROS SOBRE ASSUN-

TOS DIVERSOS
ORDEM DO DIA
Processo: 16847-1475750/2014
Interessada: Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
Assunto: Pedido de prorrogação de afastamento da Pro-

curadora do Estado Teresa Cristina Della Monica Kodama para, 
sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens do cargo, 
continuar prestando serviços junto a Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania.

Relator: Conselheiro Eduardo José Fagundes
Processo: 18492-66112/2011
Interessada: Secretaria da Fazenda
Assunto: Pedido de prorrogação de afastamento da Pro-

curadora do Estado Cláudia Polto da Cunha para, sem prejuízo 
dos vencimentos e das demais vantagens do cargo, continuar a 
exercer o cargo de Secretária Executiva do Conselho de Defesa 
dos Capitais do Estado - CODEC, bem como junto à Companhia 
Paulista de Parcerias – CPP.

Relator: Conselheiro Egidio Carlos da Silva
Processo: 18575-197764/2004
Interessada: Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
Assunto: Pedido de afastamento da Procuradora do Estado 

Berenice Maria Gianella para, sem prejuízo dos vencimentos e 
das demais vantagens de seu cargo, para continuar prestando 
serviços junto à Fundação Casa.

Relator: Conselheiro Eduardo José Fagundes
Processo: 18575-1490409/2014
Interessado: Daniel Carmelo Pagliusi Rodrigues e Outros
Assunto: Proposta de majoração do jetom dos Conselheiros 

da PGE
Relator: Conselheiro Fernando Franco
Processo: 18575-1490353/2014
Interessado: Daniel Carmelo Pagliusi Rodrigues e Outros
Assunto: Proposta de audiência pública
Relator: Conselheiro José Luiz Borges de Queiroz
Processo: 18577-1082446/2011
Interessada: Corregedoria da Procuradoria Geral do Estado
Assunto: Sindicância Administrativa
Relator: Conselheiro Alexander Silva Guimarães Pereira

 CENTRO DE ESTUDOS

 Comunicado
A Procuradora Chefe do Centro de Estudos da Procuradoria 

Geral do Estado, por determinação do Procurador Geral do Esta-
do, CONVOCA os Procuradores do Estado abaixo relacionados e 
COMUNICA aos demais Procuradores classificados em unidades 
da Capital, que estão abertas 40 vagas para participação no trei-
namento “Requisição de pagamento à Fazenda Pública”, confor-
me programação anexa, que será realizado no dia 17-12-2014.

As inscrições deverão ser encaminhadas ao Serviço de Aper-
feiçoamento do CE, até o dia 12-12-2014, às 17h, pelo fax (11) 
3130-9512 ou por correio eletrônico – Notes (Aperfeiçoamento 
Centro de Estudos/PGE/BR), nos termos do modelo em anexo.

Haverá transmissão por streaming, com acesso a todos 
os Procuradores, por meio de link específico disponibilizado 
na área restrita do site da PGE/SP. Serão emitidos certificados 
apenas àqueles que constam como convocados no presente 
comunicado.

A presente convocação não abrange os Procuradores do 
Estado que eventualmente estejam em gozo de férias e/ou 
licença-prêmio no período.

Programação
Dia 17-12-2014
13h30 – 15h – Abertura
Palestrantes: Fernanda Ribeiro de Mattos Luccas – Procu-

radora do Estado Assistente da Coordenadoria de Precatórios
Bettina Monteiro Buelau Cogo - Procuradoras do Estado - 

Coordenadoria de Precatório
Conteúdo: Modalidades: precatório e requisição direta de 

pagamento de obrigação de pequeno valor
Requisitos formais e materiais da requisição de pagamento
Processamento administrativo das requisições de paga-

mento
- recebimento
- conferência preliminar
- cadastramento
- verificação cadastral e validação
- pagamento
Intervalo: 15:00 -15:30
15:30 -17:30
Utilização do SAJ Precatórios
- apresentação do sistema
- consultas
- relatórios
- validação cadastral
Encerramento
CONVOCADOS PARA CURSO PRESENCIAL
Local: Auditório do Centro de Estudos da PGE – rua Pamplo-

na, 227 – 3º andar, Bela Vista, São Paulo/SP.
Procuradoria judicial
1 – Olavo José Justo Pezzotti
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Anexo A
Plano de Aplicação de Vinhaça (PAV): Planilha – Controle da aplicação de vinhaça

Controle da aplicação de vinhaça 
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 Procuradoria Geral 

do Estado

 GABINETE DO 
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

 Portarias da Procuradora do Estado Chefe de Gabine-
te, de 10-12-2014

Cancelando:
a credencial de estagiário outorgada ao estudante de 

Direito GENADI REUBEN CAVALCANTE BARBOSA JUNIOR, RG. 
37.463.824-X para exercer, na Procuradoria Regional de Santos, 
atividades compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, 
nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, com 
fundamento no artigo 12, inciso II, do Decreto 56.013, de 15-07-
2010. (Port. CG-E 500/2014)

a credencial de estagiário outorgada ao estudante de 
Direito MARCO TULIO TOLEZANO DE SOUZA JUNIOR, RG. 
25.664.342-8, para exercer, na Procuradoria Regional da Grande 
São Paulo, atividades compatíveis com seus conhecimentos 
acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe 
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Bra-
sil, com fundamento no artigo 12, inciso II, do Decreto 56.013, 
de 15-07-2010. (Port. CG-E 501/2014)

a pedido, a partir de 03-11-2014, a credencial de estagiária 
outorgada à estudante de Direito ROSANA HANKE LACHI, RG. 
55.810..455-1, para exercer, na Procuradoria Regional da Gran-
de São Paulo, atividades compatíveis com seus conhecimentos 
acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe 
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Bra-
sil, com fundamento no artigo 12, inciso V, do Decreto 56.013, de 
15-07-2010. (Port. CG-E 502/2014)

a pedido, a partir de 03-12-2014, a credencial de estagiário 
outorgada ao estudante de Direito GUILHERME BERTHOLDO 
PANDUR, RG. 36.740.506-4, para exercer, na Procuradoria 
Regional da Grande São Paulo, atividades compatíveis com seus 
conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-
1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 
Advogados do Brasil, com fundamento no artigo 12, inciso V, do 
Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. CG-E 503/2014)

a pedido, a partir de 04-12-2014, a credencial de estagiária 
outorgada à estudante de Direito MARIANA DE TOLEDO RUSSO, 
RG. 47.758.008-7, para exercer, na Procuradoria Regional de 
Santos, atividades compatíveis com seus conhecimentos acadê-
micos, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe sobre 
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, 
com fundamento no artigo 12, inciso V, do Decreto 56.013, de 
15-07-2010. (Port. CG-E 504/2014)

a pedido, a partir de 14-10-2014, a credencial de estagiária 
outorgada à estudante de Direito MICHELLE WELTMAN, RG. 
44.084.154-9, para exercer, na Procuradoria do Patrimônio 
Imobiliário, atividades compatíveis com seus conhecimentos 
acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe 
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Bra-
sil, com fundamento no artigo 12, inciso V, do Decreto 56.013, de 
15-07-2010. (Port. CG-E 505/2014)

a pedido, a partir de 28-11-2014, a credencial de estagiária 
outorgada à estudante de Direito MAYARA SILVA DE SOUZA, RG. 
35.980.065-8, para exercer, na Procuradoria Fiscal, atividades 
compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos 
da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, com fundamento 
no artigo 12, inciso V, do Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. 
CG-E 506/2014)

a pedido, a partir de 28-11-2014, a credencial de estagiário 
outorgada ao estudante de Direito FÁBIO ROMEIRO DOS SAN-
TOS JUNIOR, RG. 33.807.556-2, para exercer, na Procuradoria 
Regional de Bauru, atividades compatíveis com seus conheci-
mentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, 
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 
Advogados do Brasil, com fundamento no artigo 12, inciso V, do 
Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. CG-E 507/2014)

a pedido, a partir de 02-12-2014, a credencial de estagiária 
outorgada à estudante de Direito BRUNA ADRIELLE TEIXEIRA 
DE MAGALHÃES, RG. 48.493.030-8, para exercer, na Procura-
doria Regional de Campinas, atividades compatíveis com seus 
conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-
1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil, com fundamento no artigo 12, inciso V, do 
Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. CG-E 508/2014)

a pedido, a partir de 01-12-2014, a credencial de estagi-
ária outorgada à estudante de Direito LAUANY BARBOSA, RG. 
48.155.643-6, para exercer, na Procuradoria Regional de São 
José do Rio Preto, atividades compatíveis com seus conhecimen-
tos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, que 
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados 
do Brasil, com fundamento no artigo 12, inciso V, do Decreto 
56.013, de 15-07-2010. (Port. CG-E 509/2014)

a pedido, a partir de 04-12-2014, às credenciais de esta-
giárias outorgadas as estudantes de Direito ANA PAULA HIRO-
MITSU BALTAZAR, RG. 48.725.019-9, BÁRBARA ORTEGA DE 
MARCO, RG. 39.097.137-6, NATÁLIA BUSNELLO DE DONNO, 
RG. 50.341.687-3, para exercerem, na Procuradoria Regional 
de Sorocaba, atividades compatíveis com seus conhecimentos 
acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe 
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Bra-
sil, com fundamento no artigo 12, inciso V, do Decreto 56.013, de 
15-07-2010. (Port. CG-E 510/2014)

a pedido, a partir de 04-12-2014, a credencial de estagiária 
outorgada à estudante de Direito JÚLIA LUCCHESI ORTEGA, RG. 
48.555.832-4, para exercer, na Procuradoria Regional de Soro-
caba, atividades compatíveis com seus conhecimentos acadêmi-
cos, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe sobre 
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, 
com fundamento no artigo 12, inciso V, do Decreto 56.013, de 
15-07-2010. (Port. CG-E 511/2014)

a pedido, a partir de 29-11-2014, a credencial de estagiário 
outorgada ao estudante de Direito DEMETRIO VIEIRA DANTAS, 
RG. 35.186.886-0, para exercer, na Procuradoria do Patrimônio 
Imobiliário, atividades compatíveis com seus conhecimentos 
acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe 
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Bra-
sil, com fundamento no artigo 12, inciso V, do Decreto 56.013, de 
15-07-2010. (Port. CG-E 512/2014)

Credenciando, como estagiários, para exercerem, na Pro-
curadoria Regional de Santos, atividades compatíveis com seus 
conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-
1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 
Advogados do Brasil, os estudantes de Direito FERNANDO DE 
PINHO NEGRÃO, RG. 38.216.263-8, ISIS MANOELA DA SILVA, 
RG. 48.807.595-6, CASSIO VELOSO MECA, RG. 44.958.612-1, 
LETÍCIA GONZALES DOMINGOS, RG. 49.323.374-X, CAROLINA 
VENTURA GOMES, 49.262.456-2, ANGELA SUAIDEN AMARAL, 
RG.57.315.798-4, GUILHERME ANTONIO MOREIRA MACHADO, 
RG. 48.465.587-5, THIAGO SILVA NEGRO, RG. 36.879.638-3, 
JESSICA BARONCELLI TORRETTA, RG. 46.674.915-6, EDILENE 
SANTOS SOUTO SOUSA, RG. 27.926.634-0, MARIANA GOMES 
MELZER, RG. 48.702.296-8, WALNEY BAIERFUSS SHIMIZU, RG. 
12.239.038-6, FELLIPE DE MOURA ARAÚJO, RG. 52.380.610-3, 
DANIELLE DA CONCEIÇÃO, RG. 52.709.419-5, LUIZA DUARTE 
DOS SANTOS SÁ, RG. 38.217.064-7, RAISSA BEATRIZ GUE-
DES DA SILVA, VANESSA COTRIM ALVES MADEIRA, PAULA 
MARIA FRANCO, RG. 42.667.977-5, HANNAH MOROTTI SOUSA 
CASTRO, RG. 36.837.652-7, ROGERIO DOMINGOS SILVA, RG. 
32.807.157-2, LUMA LOPES TAVARES, RG. 49.790.492-5, GIU-
LIANA DALLA NORA MANGONI, RG. 41.425.437-5, fazendo jus, 
mensalmente, nos termos da Resolução PGE 12, de 18-06-2014, 
à bolsa de 37,4532% do valor fixado para o cargo de Procura-
dor do Estado Nível I, da Escala de Vencimentos instituída pelo 
artigo 2º da Lei Complementar 724, de 15-07-1993, de con-
formidade com o artigo 9º do Decreto 56.013, de 15-07-2010, 
correndo a despesa no atual exercício, pelo elemento de despesa 
339036-13 - Programa do Trabalho 03.092.4001.5843.0000 à 
conta Código Local 400111 (Procuradoria Regional de Santos) 
do orçamento vigente. (Port. CG-E 513/2014)

 Despachos do Procurador Geral do Estado, de 09-12-2014
No processo 18575-1424047/2014: “Tendo em vista a 

manifestação favorável do Conselho da PGE (Deliberação CPGE 
172/11/2014), considero autorizado o afastamento da Procura-
dora do Estado RITA DE CASSIA CONTE QUARTIERI para, com 
prejuízo das funções e sem prejuízo dos vencimentos e demais 
vantagens de seu cargo, participar do ‘IV Fórum Permanente de 
Processualistas Civis’, realizado nos dias 04 e 05-12-2014, em 
Belo Horizonte/MG”.

No processo 18575-1424065/2014: “Tendo em vista a 
manifestação favorável do Conselho da PGE (Deliberação 
CPGE 178/12/2014), considero autorizado o afastamento da 
Procuradora do Estado LILIANE KIOMI ITO ISHIKAWA para, com 
prejuízo das funções e sem prejuízo dos vencimentos e demais 
vantagens de seu cargo, participar do ‘IV Fórum Permanente de 
Processualistas Civis’, realizado nos dias 04 e 05-12-2014, em 
Belo Horizonte/MG”.
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