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Esporte, Lazer e
Juventude
GABINETE DO SECRETÁRIO
Comunicado
Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Federal
8.666/93 atualizada pela Lei Federal 8.883/94, indicamos a
seguir os pagamentos necessários ao desenvolvimento das
Unidades Gestoras da Pasta que devem ser providenciados de
imediato, visando assegurar condições para realização dos programas desta Pasta bem como o apoio administrativo, cujo não
cumprimento implicará prejuízos de ordem interna e externa.
PDS a serem pagas
410001
DATA: 8/5/2013
UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

410101
410101
410101
410101
410101
410101
TOTAL

2013PD00373
2013PD00402
2013PD00434
2013PD00436
2013PD00437
2013PD00439

UG LIQUIDANTE

NÚMERO DA PD

410103
410103
410103
410103
TOTAL
TOTAL GERAL

2013PD00730
2013PD00733
2013PD00736
2013PD00751

VALOR
2.100,00
3.864,00
59.900,55
6.000,00
16.617,29
10.856,02
99.337,86
VALOR
17.947,93
88,10
18,55
32,00
18.086,58
117.424,44

Despachos do Secretário, de 8-5-2013
Ratificando:
a inexigibilidade de licitação nos termos disposto no artigo
26 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, c.c. o artigo 26 da
Lei Estadual 6.544/89, reconhecida pelo Instituto Geológico a
favor do Comitê Brasileiro do International Council of Museums
- ICOM com fundamento no Caput, do artigo 25 da Legislação
Federal de Licitação e Contratos, referente ao pagamento de
anuidade do ICOM. Parecer CJ/SMA 341/2013. (Processo SMA2299/2013)
a dispensa de licitação nos termos do disposto no artigo 26
da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, c.c. o artigo 26 da Lei
Estadual 6.544/89, reconhecida pelo Diretor Geral do Instituto
Florestal a favor da empresa Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo - Imesp com fundamento no artigo 24, inciso XVI, da Legislação Federal de Licitações e Contratos, referente a assinatura de
Diário Oficial do Estado de São Paulo. Parecer CJ/SMA 352/2013.
(Processo SMA-2149/2013)
Despacho do Chefe de Gabinete, de 8-5-2013
À vista dos elementos constantes dos autos, Homologo o
resultado e Adjudico o objeto do Convite BEC 10.497/2013 aquisição de aparelhos telefônicos para telemarketing (headset),
a favor da empresa conforme grade abaixo: (Processo SMA
2829/2013)
ITEM
CNPJ
EMPRESA
VALOR R$
01 08.989.430/0001-90 Altertel Sistemas e Serviços Eletrônicos Ltda -ME
1.615,00

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO DE
DESENV. DO ECOTURISMO NA REG. DA MATA
ATLÂNTICA NO EST. SP
Despacho da Coordenadora, de 21-1-2013
Autorizando o reajuste de preços referente à contratação
de serviços de auditoria externa, conforme demonstrado na
planilha de fls. 2510/2510v (relativa ao Contrato 001/2007/UCP),
bem como a realização da despesa calculada em R$ 1.441,50.
(Processo 152/2005)

COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

INSTITUTO GEOLÓGICO

Termo de Aditamento
Processo SELJ Nº.: 0259/2012
Contrato: 037/2012
Contratante: Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e
Juventude.
Contratada: Consórcio ATP – CL - Grau.
Objeto: Segundo Termo de Aditamento do prazo de execução e de vigência para prestação de serviços técnicos
especializados de elaboração de anteprojeto, projetos básicos,
executivos, legais e aprovações para Restauro, Reforma, Adaptação e Acessibilidade do Conjunto Desportivo Baby Barioni, com
o fim de implantação de Centro de Treinamento Paraolímpico,
por mais 30 dias.
Vigência: 16-10-2012 a 23-04-2013
Prazo Total: 190 dias
Valor: 368.600,67.

Comunicado
Resumo do Quinto Termo Aditivo
Processo SMA 00.433/2008
Contrato IG 002/2009
Contratante: Instituto Geológico
Contratada: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME
Objeto: Prestação de serviços para manutenção de 12 equipamentos de precisão.
CLAUSULA PRIMEIRA
A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto
deste contrato, pelo valor mensal reajustado de R$ 1.770,05,
no qual estão incluídos além do lucro, todas as despesas e
custos com transporte e tributos de qualquer natureza e todas
as despesas diretas e indiretas relacionadas com a prestação de
serviços objeto da presente licitação.
CLÁUSULA SEGUNDA
Pelo presente instrumento o contrato fica prorrogado por
mais 12 meses, com vigência a partir do dia 05-05-2013 com
término em 04-05-2014.
CLAUSULA TERCEIRA
O valor do presente termo aditivo é de R$ 21.240,60, para
o período de 05-05-2013 a 04-05-2014 sendo R$ 13.932,01,
para o exercício de 2013 que deverão onerar os recursos da
Fonte 001001001-TESP, PTRES 260133- Pesquisa Ambiental
e Diagnóstico de Recursos Naturais, programa de Trabalho
18.541.2608.4311.0000, Natureza de Despesa 339039-80, e o
restante, no importe de R$ 7.308,59, ficará por conta dos recursos orçamentários do exercício do ano de 2014.
CLÁUSULA QUARTA
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato e não alteradas por este instrumento.
Data da assinatura: 02-05-2013.

Habitação
GABINETE DO SECRETÁRIO
Extrato de Convênio
Processo SH – 045/05/2010
Objeto: Sexto Termo de Aditamento ao Convênio celebrado
entre o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria
da Habitação e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, visando à gestão de
recursos para a concessão de benefício eventual denominado
Auxílio-Moradia Emergencial, tendo como base o Decreto
55.334 de 11-01-2010, alterado pelo Decreto 55.370, de 27-012010, e o Decreto 55.432, de 12-02-2010.
Aditamento:
I - aditar o convênio celebrado entre as partes, no que tange
ao seu valor, visando o aporte financeiro complementar de R$
2.200.000,00 para garantir a continuidade no atendimento às
1.334 famílias que remanescem;
II – estabelecer que os recursos do aporte complementar
previsto no item “I” acima serão repassados à CDHU em parcela única, mediante depósito na conta corrente específica do
presente Convênio, a ser realizado em maio de 2013;
III – Prorrogar o prazo de vigência do convênio pelo período
de 8 meses, a partir de 18-01-2013, o qual terá seu termo final
no dia 18-09-2013.
Data da assinatura: 07-05-2013.

AGÊNCIA PAULISTA DE HABITAÇÃO
SOCIAL
Comunicado
Aviso de Consulta Pública – Parceria Público-Privada.
A Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo e a Agência Paulista de Habitação Social – CASA PAULISTA, tornam pública, nos termos do inciso VI, do artigo 10, da Lei 11.079/2004,
a CONSULTA PÚBLICA da minuta do edital, contrato e seus
anexos, da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a IMPLANTAÇÃO, por meio de Parceria Público-Privada, de HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL, HABITAÇÃO DE MERCADO POPULAR e da
INFRAESTRUTURA URBANA compreendendo a implantação de
20.221 unidades habitacionais e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de
desenvolvimento de trabalho social de pré e pós ocupação, de
gestão condominial e gestão de carteira de mutuários das unidades habitacionais implantadas, em três lotes da área central
do Município de São Paulo.
As minutas de edital, contrato e respectivos anexos estarão
disponíveis aos interessados no site www.casapaulista.sp.gov.
br/ppp_consultapublica, no dia 10-05-2013, permanecendo até
o dia 09-06-2013, data limite para o recebimento de sugestões.
As sugestões deverão ser apresentadas no mesmo endereço
eletrônico, em word editável, de forma fundamentada, indicando
o texto do instrumento (edital, contrato ou anexo) a ser alterado,
demonstrando o texto original (se for o caso) e o texto proposto.

Meio Ambiente
GABINETE DO SECRETÁRIO
Portaria do Chefe de Gabinete, de 7-5-2013
Instaurando apuração preliminar, com natureza simplesmente investigativa, destinada a apurar os fatos constantes dos
autos processo SMA 3.592/2013, sobre os fatos ocorridos com o
veículo oficial DJL 7973, bem como Designando Ana Elisa Pitton
Madruga, RG 22.784.901-2, Diretor Técnico I do Núcleo Administrativo I da Coordenadoria de Administração, Fábio Aurélio
Aguilera Mendes, RG 26.509.467-7, Assistente Técnico de Coordenador, como titular e Dylan Rocha da Silva, RG 24.993.737-2,
Especialista Ambiental I, como suplente, ambos da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, e Alexandre Gomes
da Silva, RG 20.637.431-8, Diretor Técnico I da Coordenadoria
de Fiscalização Ambiental, para, sob a presidência da primeira,
conduzirem os trabalhos investigativos, que deverão ser encerrados no prazo de 30 dias. (Port CG-6). (Processo SMA-3592/2013)

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A
PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Despacho do Diretor Executivo, de 8-5-2013
Convite Eletrônico
Processo nº FF 683/2013
CV 10363/2013
Interessado: FF / GA / Setor de Logística
Assunto: Aquisição de Materiail de Escritório para Reposição de Estoque do Almoxarifado
Oferta de Compra 261101260452013OC00051
Homologo o objeto do presente convite eletrônico, a favor
das empresas: Itens 2 e 3 - Megapel Comercial Ltda, Cnpj:
67.440.461/0001-56, no Valor de R$ 733,20; Itens 6, 8, 9 E 12 Jair Silva dos Santos, Cnpj: 10.482.778/0001-38, no Valor de R$
872,00; Item 15 - Wilson Trevisan, Cnpj: 02.762.129/0001-62,
no Valor de R$ 1.445,00; Itens 4, 10 E 11 - Jbonach Distribuidora Comercial Ltda, Cnpj: 09.635.854/0001-19, R$ 1.404,00;
Itens 5 E 7 - Salenas Materiais para Escritório Ltda - Epp, Cnpj:
07.065.674/0001-13, R$ 198,00; Itens 13 E 14 - Camargo's Com.
De Mat.De Escritório Ltda - Epp, Cnpj: 74.251.984/0001-10, R$
534,00 E Item 1 - Kaluana Com. De Mat. P/ Escrit. E Papelaria
Ltda - ME, CNPJ: 10.236.061/0001-06, R$ 15,50.

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE
SÃO PAULO

niente do navio Exxon Valdez -Alasca, em 1989, o vazamento de
propano proveniente do transporte rodoviário de produtos perigosos -San Carlos de la Rapita, Espanha, em 1978, o vazamento
de combustível proveniente também do transporte rodoviário
-Araras, SP, em 1998, entre outros.
No Estado de São Paulo, a CETESB tem registrado em seu
Sistema de Informação de Emergências Químicas –SIEQ, um
grande número de acidentes envolvendo produtos químicos. O
transporte rodoviário de produtos perigosos figura como sendo
a atividade que gera o maior número de acidentes (CETESB,
2012).
Além da elevada frequência, as consequências dos acidentes rodoviários com produtos perigosos são variáveis, muitas
das quais de elevada magnitude comprometendo a saúde e
segurança da população, gerando contaminação e impacto à
atmosfera, recursos hídricos e solo.
O cenário acima exposto conduz à necessidade de implantação de um ferramental de gestão ambiental para este
importante segmento, que vise prevenir a ocorrência bem como
minimizar suas consequências adversas tanto ao homem como
ao meio ambiente e patrimônio. Neste sentido a implantação de
um Programa de Gerenciamento de Riscos –PGR constitui uma
iniciativa adequada e importante para a gestão de acidentes.
Um PGR consiste na consolidação documental que permite
a formulação e a implantação de medidas e procedimentos, técnicos e administrativos, que tem por objetivo reduzir e controlar
os riscos mantendo uma atividade operando dentro de padrões
de segurança considerados toleráveis ao longo de sua vida útil.
No âmbito do transporte rodoviário de produtos perigosos, o
PGR visa reduzir a frequência de ocorrências de acidentes assim
como minimizar as consequências decorrentes desses eventos
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por meio da elaboração e implantação de um Plano de Ação
de Emergência -PAE adequado à realidade do empreendimento.
O presente documento instrui a elaboração de um PGR
para rodovias, sejam elas novas ou já em operação, por parte de
seus administradores, para que estes, dentro de suas atribuições
legais, possam melhor gerenciar os riscos em sua rodovia.
Este documento divide-se em duas diferentes etapas. Na
primeira –Diagnóstico da via e entorno, constam os itens a
serem desenvolvidos para a caracterização do empreendimento,
bem como da movimentação de produtos perigosos na via, a
identificação e classificação de recursos ambientais ao longo
do traçado e a identificação de trechos de maior incidência de
acidentes.
Ainda nesta primeira etapa, a partir do cruzamento das
informações obtidas no diagnóstico ambiental com os trechos
de maior incidência de acidentes, são apresentadas instruções
para a identificação e classificação de trechos críticos, definidos
como sendo os locais onde a frequência de acidentes seja elevada, associada à vulnerabilidade ambiental ou à presença de
assentamentos populacionais no entorno. A partir da definição
dos trechos críticos, são apresentadas instruções para a proposição de medidas que visem reduzir a frequência de ocorrência
de acidentes.
Na segunda etapa é apresentado o conteúdo mínimo a
constar no PGR, entre eles os itens do PAE, que deverá ser
adequado e elaborado com base nas especificidades dos cenários acidentais associados à vulnerabilidade socioambiental do
entorno.
Dessa forma, o PGR para administradores de rodovias
deverá contemplar os itens constantes no roteiro apresentado
a seguir.
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ETAPA 1
1. DIAGNÓSTICO DA RODOVIA E ENTORNO
Deverá ser apresentado um diagnóstico da rodovia, considerando os aspectos a seguir.
1.1 CARACTERIZAÇÃO DA RODOVIA
1.1.1 Descrição da rodovia
Apresentar uma descrição geral da rodovia (extensão, número de faixas, municípios interceptados, quilômetro de início e término, tipos de sinalização, obras de arte, praças de pedágio, balanças, pátios de estacionamento, topografia, hidrografia, entre outros).
Inserir planta planialtimétrica em escala 1:50.000 (ou ortofoto na mesma escala ou ainda imagens de satélite de alta resolução)
com delimitação da área de influência para o PGR, que deverá ser de 300 metros para as laterais da rodovia, medida a partir dos
bordos da pista.
1.1.2 Movimentação e identificação dos produtos perigosos transportados na rodovia
Deverão ser realizadas amostragens, sem abordagem, com o intuito de identificar padrões de circulação de produtos perigosos
na via contemplando a identificação dos principais produtos transportados bem como a frequência de movimentação. As amostragens deverão obedecer ao seguinte protocolo:
a) 30 amostragens em períodos de 4 horas ininterruptas, realizadas em até 90 dias. Para rodovias com Volume Diário Médio VDM inferior a 10.000, poderão ser realizadas 30 amostragens em períodos de duas horas ininterruptas;
b) Amostragens contemplando classe e subclasse de risco e número ONU do produto;
c) Evitar a realização de amostragens em dias/períodos atípicos (feriados, vésperas de feriados, meses de férias escolares,
períodos de safra de cana, soja);
d) Realizar as amostragens em horários alternados.
Os pontos de amostragens devem ser selecionados de modo a caracterizar a movimentação de produtos perigosos em diversos
trechos da rodovia.
1.1.3 Identificação de elementos ambientais vulneráveis na área de abrangência do PGR
O levantamento dos elementos ambientais presentes ao longo do traçado da rodovia visa o conhecimento do entorno do
empreendimento, considerando as principais e mais vulneráveis características ambientais.
Assim, para toda a extensão da rodovia, dentro de uma área de influência de 300 metros a partir dos bordos da pista, deverá ser
realizado um levantamento considerando as características ambientais do entorno, conforme ilustrado nas figuras 1 e 2.

Comunicado
Extrato de Protocolo de Cooperação Técnico-Ambiental
Concedente: FPZSP. Instituição: CORESO – Cooperativa
de Reciclagem de Sorocaba. Assinatura: 29-03-2013. Objeto:
Coleta de Resíduos recicláveis e óleo de cozinha gerado pelos
funcionários e colaboradores nas instalações da Divisão de
Produção Rural da Fundação Zoológico. Vigência: 29-03-2013
a 28-03-2014.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Decisão da Diretoria 154/2013/C, de 7-5-2013
Dispõe sobre o Programa de Gerenciamento de
Riscos para Administradores de Rodovias para o
Transporte de Produtos Perigosos – PGR Rodovias
A Diretoria Plena da Cetesb - Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo, considerando o contido no Relatório à
Diretoria 059/2013/C, que acolhe, Decide:
Artigo 1º: Fica aprovado o Programa de Gerenciamento de
Riscos para Administradores de Rodovias para o Transporte de
Produtos Perigosos – PGR Rodovias, como instrumento de gestão de riscos no processo de licenciamento e/ou regularização de
rodovias do Estado de São Paulo, constante do Anexo Único que
integra esta Decisão de Diretoria.
Artigo 2º: Esta Decisão de Diretoria entra em vigor nesta
data.
ANEXO ÚNICO
(a que se refere o artigo 1º da Decisão de Diretoria
154/2013/C, de 07-05-2013)
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ADMINISTRADORES DE RODOVIAS PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS
Emergências químicas apresentam elevada frequência em
todo o mundo, algumas com consequências severas ao homem,
ao meio ambiente e ao patrimônio. Casos emblemáticos atestam
este fato, como por exemplo, o vazamento de isocianato de
metila em Bhopal -Índia, em 1984, o vazamento de óleo prove-

Figura 1 – Área de influência de 300 metros para casos de pista simples

Figura 2 – Área de influência de 300 metros para casos de pista dupla
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Os elementos ambientais a serem identificados na área de influência ao longo do traçado da rodovia, deverão constituir-se da:
a) identificação dos recursos hídricos (águas doces, salinas e salobras), sendo que os mesmos deverão ser classificados quanto
à sua classe de uso (conforme Resolução CONAMA 357 de 14/03/05 e Decreto Estadual 10755 de 22/09/77 ou outro dispositivo
legal que venha a substituí-los), além da determinação da presença de captação para abastecimento público quando for o caso,
devidamente regulamentada, até 5 km à jusante da rodovia;
b) identificação de ambientes naturais (vegetação, serras, áreas alagadas perenes, costeiras ou interiores e áreas protegidas),
sendo que as mesmas devem ser classificadas conforme legislação/referência específica (Código Florestal vigente; Lei 9985 de
18/07/00 e categorização da vegetação de acordo com Mapa de Vegetação do Brasil – IBGE).
Para os elementos acima deverá ser realizada uma classificação de sensibilidade conforme Quadro 1.

São Paulo, 123 (86) – 59

Figura 5 – Trecho de maior incidência de acidentes com extensão menor que
1 km
1.3 IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS TRECHOS DE MAIOR INCIDÊNCIA DE ACIDENTES
Considerando que as consequências dos acidentes com produtos perigosos podem atingir áreas afastadas do local da ocorrência, deverá ser definida, para efeito do PGR, uma área de influência dos trechos de maior incidência de acidentes, conforme abaixo:
a) A área de influência dos trechos de maior incidência de acidentes deverá ser aquela compreendida entre o primeiro e o último
ponto de registro de acidentes, acrescidos 300 metros para cada lado no sentido longitudinal da rodovia e mais 300 metros a partir
dos bordos da pista, no caso de pista simples de sentido único, conforme apresentado na figura 6:
Figura 6 – Área de influência dos trechos de maior incidência de acidentes

b) Para o caso de uma rodovia de pista simples e de sentido duplo, a área de influência lateral do trecho de maior incidência de
acidentes deverá ser obtida como descrito no item a, acima;
c) No caso de pista dupla, a área de influência lateral do trecho de maior incidência de acidentes deverá ser estimada a partir
dos bordos da pista que se está considerando no levantamento de acidentes, conforme representado na figura 7;

Quadro 1 – Matriz de classificação de sensibilidade dos elementos ambientais
Para cada elemento ambiental (recursos hídricos e ambientes naturais/áreas protegidas), as informações obtidas no levantamento e a classificação de sensibilidade deverão ser sistematizadas conforme tabelas 1 e 2.
Tabela 1 - Identificação e classificação dos recursos hídricos ao longo da rodovia
Trecho
ou
Ponto
(km)

Sentido
da rodovia

Município

Bairro ou
região

Denominação
do recurso
hídrico

Coordenadas
UTM

Classe
de uso

Há
captação no
trecho ou
em até 5 km
a jusante?

Classificação de
sensibilidade

Tabela 2 - Identificação e classificação dos ambientes naturais ao longo da rodovia
Trecho
ou
Ponto
(km)

Sentido
da
rodovia

Município

Bairro
ou
região

Formação
florestal

Área
de
serra?

Unidade de
conservação?
Tipo

Áreas
alagadas
perenes?
Tipo

Coordenadas
UTM

Classificação de
sensibilidade

1.2 IDENTIFICAÇÃO DOS TRECHOS DE MAIOR INCIDÊNCIA DE ACIDENTES NA RODOVIA
A identificação dos pontos de maior incidência de acidentes na rodovia deverá contemplar todos os acidentes rodoviários
ocorridos nos últimos 12 meses com veículos comerciais – caminhões leves e pesados, envolvendo ou não produtos perigosos.
Deve-se obter a média de acidentes na rodovia por quilômetro. Para tanto, o número de acidentes deve ser dividido pela extensão da rodovia, obtendo-se assim um valor médio de acidentes por quilômetro. Esse procedimento deverá ser realizado para cada
sentido da rodovia, não havendo qualquer distinção para rodovias de pista simples ou dupla.
Acidentes ocorridos nas vias marginais das rodovias também deverão ser contabilizados, desde que a via marginal seja gerenciada pela administradora da rodovia.
Para a identificação dos trechos com maior incidência de acidentes, o seguinte procedimento deverá ser realizado para cada
sentido da rodovia:
a) A partir do primeiro ponto de registro de acidente (chamado de ponto 1 para efeito exemplificativo), deve-se avançar por 1
(um) quilômetro e contabilizar o número de registros de acidentes nos últimos 12 meses. Caso esse número seja igual ou superior à
média de acidentes/km daquele sentido da rodovia, este trecho será considerado como de maior incidência de acidentes (figura 3);

Figura 3 – Obtenção do trecho de maior incidência de acidentes
b) Caso não seja identificado um trecho com maior incidência de acidentes, deve-se empregar esse procedimento a partir do
próximo ponto de registro de acidente imediatamente após o ponto 1, avançando-se um quilômetro e contabilizando-se o número
de registros de acidentes, comparando-se o valor obtido com a média de acidentes na rodovia e realizando a classificação de maior
ou menor incidência de acidentes. Esse procedimento deverá ser realizado para toda a extensão da rodovia (figura 4);

Figura 4 - Obtenção dos trechos de maior incidência de acidentes
c) Uma vez identificado um trecho de maior incidência, o procedimento deve ser novamente aplicado a partir do primeiro ponto
de registro de acidente, após o trecho identificado;
d) Caso haja registro de mais de um acidente num mesmo ponto da via, para efeito de contagem/somatório, todos os acidentes
deverão ser considerados;
e) A extensão do trecho de maior incidência de acidentes será variável de acordo com a localização espacial de cada acidente,
dentro de um percurso linear de até 1 (um) quilômetro. Sendo assim, um trecho de maior incidência de acidentes pode ter uma
extensão menor que 1 km como mostrado a seguir (figura 5);

Figura 7 – Área de influência dos trechos de maior incidência de acidentes no caso de pista dupla
1.4 IDENTIFICAÇÃO DOS TRECHOS CRÍTICOS
Entende-se por trecho crítico, os trechos vulneráveis de maior incidência de acidentes, associado à existência de pelo menos um
dos elementos ambientais sensíveis (recursos hídricos ou ambientes naturais/áreas protegidas) de acordo com o método apresentado
no item 1.1.3, ou presença de ocupação humana, conforme descrito abaixo.
A identificação e classificação dos trechos críticos serão realizadas conforme o procedimento a seguir.
Dentro da área de influência de cada trecho de maior incidência de acidentes, deve-se identificar se há a presença de elementos
ambientais sensíveis classificados como Elevado ou Moderado, como definido no Quadro 1 do item 1.1.3.
Além disso, deve-se identificar a presença de ocupação humana na mesma área de influência categorizando-a também como
de Elevada ou Moderada sensibilidade, de acordo com o Quadro 2.

Quadro 2 – Matriz de classificação de sensibilidade dos elementos sociais – ocupação humana
A categorização do parâmetro “ocupação humana” como Elevada ou Moderada deverá ser realizada de acordo com o percentual de ocupação na área de influência dos trechos de maior incidência de acidentes.
Para a determinação da cobertura de ocupação humana deve-se utilizar uma retícula contendo 100 quadrículas homogeneamente distribuídas (figura 8) que deve ser sobreposta ao polígono da área de influência do trecho de maior incidência de acidentes
(figura 9).

Figura 8 - Retícula contendo 100
quadrículas homogeneamente
distribuídas

Figura 9 - Exemplo de imagem de
ocupação humana na área de
influência de um suposto trecho de
maior incidência de acidentes

A cobertura de ocupação humana deve ser determinada posicionando-se a retícula em ambas as laterais da via (figuras 10 e 11).
No caso de uma rodovia de pista simples, as laterais da área de influência terão uma largura de 300 metros, a contar dos bordos da
via. A seguir, procede-se a contagem de unidades de quadrículas sob as quais ocorrem manchas residenciais/comerciais. O resultado
da contagem é então dividido por dois. Considera-se elevada ocupação humana se a contagem de quadrículas for maior que 50
(figura 11) e moderada ocupação, se o valor obtido for de até 50 quadrículas (figura 10).

Figura 10 – Exemplo de ocupação
humana com porcentagem de
cobertura inferior a 50%, denotando
moderada sensibilidade

Figura 11 – Exemplo de ocupação
humana com porcentagem de
cobertura superior a 50%, indicando
elevada sensibilidade
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No caso de rodovias de pista dupla, a lateral da área de influência adjacente à pista em análise, terá largura de 300 metros ao
passo que a lateral da área de influência oposta terá largura variável, pois os 300 metros de largura deverão ser contados a partir
do bordo da pista em análise. A retícula deverá ser posicionada em ambas as laterais da área de influência, considerando-se essas
diferenças de dimensão, conforme figura 12.

Figura 12 – Assumindo-se que seja foco de análise a
pista da direita, a lateral da área de influência oposta
terá largura menor que 300 metros, pois a medição
deverá ser feita a partir do bordo da via em análise
A seguir, procede-se a contagem de unidades de quadrículas sob as quais ocorrem manchas residenciais/comerciais. O resultado
da contagem é então dividido por dois. Considera-se elevada ocupação humana se a contagem de quadrículas for maior que 50 e
moderada ocupação, se o valor obtido for de até 50 quadrículas.
Uma vez realizado o cruzamento das informações de presença de elementos socioambientais (recursos hídricos, ambientes
naturais/áreas protegidas e ocupação humana) classificados como de Elevada ou Moderada sensibilidade, na área de influência dos
trechos de maior incidência de acidentes, o administrador deverá agrupar numa única planilha todos os trechos críticos, para cada
sentido da pista, conforme tabela 3.
Tabela 3 – Trechos críticos e suas respectivas vulnerabilidades

Trecho crítico

Início

Término

Número de
registros de
acidentes
no trecho

2,1

2,8

8

5,7

6,5

7

13,0

14,0

7

22,5

22,8

9

35,7

36,3

11

48,2

49,0

8

55,1

55,5

12

68,9

69,6

11

72,1

72,5

10

Vulnerabilidade no trecho de maior
incidência de acidentes
O.H.

R.H

M

E
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3.7 CAMPANHAS EDUCACIONAIS
Elaborar e implantar campanhas educativas aos usuários da rodovia sobre o transporte de produtos perigosos orientando-os
quanto aos riscos associados a esta atividade, com a finalidade de prevenir a ocorrência de acidentes bem como reagir de modo
seguro caso tais acidentes venham a ocorrer. As campanhas também poderão ser direcionadas à população existente ao longo da
rodovia, principalmente àquela localizada próximo ou em trechos críticos.
3.8 AUDITORIAS
A auditoria tem como objetivo avaliar a efetiva implantação e manutenção do PGR por meio de evidências, bem como avaliar
a eficácia das ações previstas. As auditorias poderão ser realizadas por equipes internas da empresa ou mesmo por auditores
independentes.
O programa deve prever a realização das auditorias a cada 24 meses, sendo que o relatório conclusivo deverá ser apresentado
para apreciação da CETESB.
Todos os trabalhos decorrentes das auditorias realizadas devem ser devidamente documentados, bem como os relatórios de
implementação das ações sugeridas nesse processo.
3.9 REVISÃO DO PGR
A revisão do PGR deverá ser realizada a cada 4 (quatro) anos.
O PGR é um instrumento dinâmico e por tal razão ações preventivas e/ou corretivas poderão ser também sugeridas e implantadas a qualquer momento, independentemente da utilização do método apresentado no item 1 (um) deste documento.
O documento revisado deverá ser submetido à análise e manifestação da CETESB.
No caso específico de empreendimentos novos, após 18 meses de operação da rodovia, os respectivos PGR/PAE deverão ser
reavaliados com base no emprego do método apresentado nos itens 1.1.2; 1.2; 1.3 e 1.4 visando identificar os trechos de maior
incidência de acidentes e trechos críticos, a identificação e quantificação dos produtos perigosos transportados na rodovia com base
no histórico de acidentes acumulados ao longo do ano de operação da via.
3.10 PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA – PAE
A elaboração do PAE deve se basear nas informações levantadas na caracterização do empreendimento (item 1), bem como em
hipóteses acidentais estabelecidas no corpo do PAE.
Deve ser revisto a cada 4 anos, ou em função de modificações no sistema ou detecção de novos perigos a partir da revisão
dos riscos, auditorias, investigação de acidentes e inspeções de manutenção. A elaboração do PAE deverá seguir o roteiro abaixo.
3.10.1 Introdução
Este item deve contemplar a apresentação da importância do trabalho com relação ao desencadeamento de ações para minimizar as consequências de acidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos.
Deve ainda esclarecer quais são as responsabilidades e atribuições da administradora da rodovia, dentro dos limites da faixa de
domínio, no atendimento a emergências envolvendo acidentes no transporte rodoviário de produtos perigosos.
3.10.2 Caracterização do empreendimento e da região
Este item deve conter dados que permitam a identificação da empresa e que caracterizem o empreendimento, bem como a
região entrecortada pela rodovia, tais como:
a) Denominação oficial e usual, endereço completo e telefone, fax e correio eletrônico;
b) Nome completo do(s) responsável(eis) pela rodovia;
c) Mapa geral do traçado da rodovia;
Apresentar um mapa geral do traçado da rodovia, colorido e em escala adequada, com cartografia básica contendo informações
sobre hidrografia, demais rodovias, ferrovias, entre outras, que permita identificar as sedes e as divisas de municípios atravessados
ou interligados à rodovia, bem como os respectivos quilômetros de interceptação.
O exemplo seguinte (figura 13), apresentado na escala de 1:250.000, atende às necessidades de apresentação do referido mapa
geral do traçado. Nele também é possível identificar algumas das interferências significativas existentes ao longo do traçado da via.

A.N.
M

M
E
M
M
E

E
E

E

E
E
E

Legenda:
O.H. - Ocupação Humana
R.H. - Recurso Hídrico
A.N. - Ambiente Natural/Área Protegida
E - Elevada
M - Moderada
Para os trechos críticos contidos na tabela acima, deverão ser realizadas proposições de medidas visando prevenir a ocorrência
de acidentes envolvendo produtos perigosos, bem como minimizar as consequências ao homem e ao meio ambiente.
1.5 RODOVIAS NOVAS OU RECENTES
No caso de rodovias que operam a menos de 1 (um) ano; de rodovias cujo fluxo de caminhões de carga seja recente - inferior
a 1 (um) ano - ou ainda para novas rodovias, não é possível aplicar o método de forma integral devido à carência de dados pretéritos de fluxo de caminhões e sobre acidentes registrados. Com isso, os itens 1.1.2; 1.2; 1.3 e 1.4, não serão desenvolvidos em um
primeiro momento.
Para estes casos, devem-se aplicar inicialmente os itens 1.1.1 e 1.1.3 deste documento. Especificamente para o item 1.1.3, caso
sejam identificados recursos hídricos das classes especial, 1, 2 ou 3 com captação pública até 5 km à jusante, deverão ser propostas
medidas visando tanto a redução da probabilidade de ocorrência como a minimização de consequências dos acidentes envolvendo
produtos perigosos
Conforme transcorrida a operação da via, o PGR e PAE deverão ser revisados, incorporando aos instrumentos as orientações
constantes nos itens 1.1.2; 1.2; 1.3 e 1.4, em prazo a ser definido pela CETESB.
2. PROPOSIÇÃO DE AÇÕES
As ações a serem realizadas no âmbito da responsabilidade legal do administrador da rodovia, ou seja, dentro dos limites da
faixa de domínio da rodovia, objetivam reduzir a frequência de ocorrência de acidentes na rodovia envolvendo produtos perigosos
bem como suas consequências ao meio ambiente.
Trata-se de um conjunto de medidas a serem aplicadas dentro dos limites da faixa de domínio da rodovia, as quais dependerão
da vulnerabilidade socioambiental do trecho crítico da via.
Com isso, de acordo com a tabela 3, para trechos críticos onde sejam identificados ocupação humana, recursos hídricos ou
ambientes naturais com sensibilidade elevada, deverão ser propostas medidas para redução da frequência de ocorrência de acidentes e de suas consequências, prioritariamente em relação aos trechos críticos onde esses mesmos elementos socioambientais sejam
de moderada sensibilidade. Nestes últimos trechos, as medidas poderão ser tratadas num momento posterior, após a implementação
das medidas nos trechos mais vulneráveis.
Nota 1 – Para os trechos não críticos das rodovias, onde haja recurso hídrico das classes especial, 1, 2 ou 3 (até 300 metros a
partir dos bordos da pista) e que possuam captação para abastecimento público devidamente regulamentada em até 5 km à jusante,
deverão ser propostas medidas, tanto para a redução da probabilidade de ocorrência como para a minimização de consequências
dos acidentes envolvendo produtos perigosos.
Nota 2 – Nos casos em que a média de acidentes na rodovia for inferior a 1 (um), não será possível definir trechos críticos.
Assim, as ações a serem realizadas devem ser voltadas aos recursos hídricos das classes especial, 1, 2 ou 3 (até 300 metros a partir
dos bordos da pista) e que possuam captação para abastecimento público devidamente regulamentada em até 5 km a jusante. Para
cada recurso hídrico, deverão ser propostas medidas tanto para a redução da probabilidade de ocorrência como para a minimização
de consequências dos acidentes envolvendo produtos perigosos.
As ações a serem realizadas no âmbito do PGR, e dentro da competência legal do administrador da rodovia, ou seja, nos limites
da faixa de domínio da rodovia deverão ser apresentadas com seus respectivos cronogramas de execução e aprovados pelo órgão
ambiental para implementação.
ETAPA 2
3. GERENCIAMENTO DE RISCOS
O PGR tem por objetivo prover uma sistemática de políticas, práticas e recursos voltados ao estabelecimento de orientações
gerais de gestão, com vistas à redução da frequência de acidentes com produtos perigosos e mitigação de suas consequências à
saúde e segurança da população, do meio ambiente e do patrimônio, dentro das atribuições e responsabilidades da administradora
e conforme estabelecido no PAE (item 3.10). Assim sendo deverá ser composto minimamente dos aspectos a seguir.
3.1 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
Apresentar os elementos que compõem o programa de manutenção e conservação rodoviária tais como pavimento, faixa de
domínio, drenagem, segurança rodoviária, estruturas, sinalização, entre outros, bem como indicar suas respectivas periodicidades.
3.2 ROTINAS DE INSPEÇÃO DE TRÁFEGO
Apresentar os procedimentos e rotinas de inspeção de tráfego para as atividades que visem a segurança do sistema.
3.3 GERENCIAMENTO DE ÁREAS DE REFÚGIO E RETENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrever as áreas de refúgio e retenção de veículos bem como a sua infraestrutura, rotina de operação e manutenção.
3.4 INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES
Descrever os procedimentos para realizar investigação de acidentes envolvendo produtos perigosos na rodovia, de modo a
prevenir reincidências de mesma natureza, bem como aprimorar as ações de resposta do PAE.
A documentação do processo de investigação deve contemplar os seguintes aspectos:
- natureza do acidente;
- causas básicas e demais fatores contribuintes;
- ações corretivas e recomendações identificadas, resultantes da investigação, quando pertinentes.
3.5 BANCO DE DADOS DE ACIDENTES
Manter ou sistematizar um banco de dados de acidentes contemplando data e horário da ocorrência, causas prováveis, frequências, produtos envolvidos, consequências e ações adotadas, de modo que se possa estabelecer estatísticas e tendências com o intuito
de subsidiar a proposição de ações preventivas e corretivas.
3.6 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Prever programação de treinamentos teóricos e práticos, inclusive simulados, aos profissionais envolvidos com a prevenção de
acidentes e suas consequências. O programa de treinamento deve ser direcionado a todos os níveis hierárquicos do empreendimento.
A programação e conteúdo dos treinamentos devem ser informados e registrados prevendo-se também reciclagens periódicas ou
por força de alteração no sistema.

Figura 13 - Exemplo de mapa geral do traçado da rodovia
d) Planta retigráfica
Apresentar planta retigráfica contendo os aspectos abaixo elencados, existentes na área de abrangência do PGR, que é de 300
metros a partir dos bordos da via:
- Limites de municípios;
- Principais acessos e retornos;
- Obras de arte, balanças e praças de pedágio;
- Corpos de água como mananciais, represas, lagoas, rios, córregos, discriminando, quando pertinente, a sua utilização e sentido
de fluxo, que cruzam ou não a rodovia, numa faixa de até 300 metros; medidos a partir dos bordos da via;
- Sistema de drenagem (caixas de drenagem) e sentido de escoamento da pista;
- Sistemas de contenção ou retenção de vazamentos;
- Rodovias, ferrovias e dutovias;
- Pontos de apoio da administradora da rodovia (Serviço de Apoio ao Usuário, bases operacionais, pátios de estacionamento) ou
de outras instituições (Postos de Polícia e Corpo de Bombeiros). Postos de Revenda de Combustíveis, etc;
- Redes de distribuição elétrica;
- Adensamentos populacionais;
- Áreas ambientalmente relevantes, tais como praias, estuários, manguezais, costões, restingas, mata com vegetação primária
ou secundária, cerrados, entre outros;
- Unidades de conservação (terras indígenas, parque nacional/estadual, entre outras);
- Áreas de importância socioeconômicas tais como aquelas destinadas à piscicultura, turismo e lazer.
- Aspectos importantes, tais como: neblina, ventos fortes, serras ou outros aspectos ambientais relevantes.
Observação:
A planta retigráfica deve destacar as interferências ao longo do traçado que podem afetar de forma direta ou indireta as ações
emergenciais, as quais deverão estar referenciadas com base na quilometragem da pista, conforme exemplificado na figura 14.
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Figura 14 - Exemplo de planta retigráfica
3.10.3 Estrutura Organizacional
Neste item deve ser apresentado o organograma contendo
a estrutura organizacional do plano sendo que, para cada uma
das coordenações, grupos ou equipes previstas, devem estar claramente definidas suas funções, atribuições e responsabilidades.
3.10.4 Hipóteses acidentais
A definição das hipóteses acidentais no transporte rodoviário de produtos perigosos tem por finalidade planejar as ações
de combate a serem desencadeadas quando da ocorrência de
acidentes, bem como balizar os recursos materiais e humanos a
serem utilizados nessas situações.
Assim, com a finalidade de orientar a definição dos procedimentos a serem adotados pela administradora da rodovia para
os diversos casos de acidentes com produtos perigosos, são
apresentadas abaixo tipologias e hipóteses acidentais a serem
consideradas na elaboração do PAE.
Tipologias:
T1: local ermo e afastado de cursos d´água e população;
T2: local próximo a adensamentos populacionais;
T3: local próximo a cursos d´água;
Tn: outras.
Hipóteses acidentais:
H1: acidente ou avaria do veículo, sem envolvimento de
carga;
H2: colisão ou tombamento do veículo com risco potencial
de vazamento;
H3: vazamento de pequeno porte de substâncias líquidas;
H4: vazamento de grandes proporções de substâncias
líquidas;
H5: derramamento de substâncias sólidas;
H6: vazamento de gases inflamáveis;
H7: vazamento de gases tóxicos;
H8: acidentes com produtos explosivos;
H9: acidentes com produtos radioativos;
Hn: outras.
3.10.5 Atendimento emergencial
Considerando que a administradora da rodovia será uma
das primeiras instituições a chegar ao local de um acidente com
produto perigoso, suas ações de resposta deverão ser compatíveis com suas atribuições e responsabilidades.
Os procedimentos de combate às emergências deverão
englobar as seguintes etapas:
a) Fluxograma de acionamento
O PAE deve prever o acionamento das equipes de resposta,
tanto da administradora da rodovia quanto de outras instituições, a partir da detecção de um evento que ocasione uma
situação emergencial.
Deverão ser apresentadas as etapas do processo de decisão
e acionamento do plano, bem como deverão ser informados os
respectivos responsáveis, de acordo com as hipóteses acidentais
mencionadas no item 3.10.4.
b) Avaliação inicial da ocorrência
Deverão ser apresentados os procedimentos a serem adotados para a avaliação inicial da ocorrência, contemplando
ações de aproximação, identificação do produto, mobilização de
recursos e acionamento de outras instituições.
c) Procedimentos de controle emergencial
De acordo com os resultados da etapa de avaliação, o plano
deve contemplar o desencadeamento das ações pertinentes à
administradora da rodovia, visando à manutenção das condições para o pronto atendimento durante as emergências, as
quais incluem a sinalização da área, isolamento e manejo do
tráfego, caso necessário, apoio logístico com recursos humanos
e materiais às equipes responsáveis pelo atendimento emergencial.
d) Ações pós-emergenciais
Deverão ser apresentados os procedimentos a serem desencadeados pela administradora da rodovia após a emergência,
destacando-se as ações de limpeza da via, a normalização do
tráfego, o apoio aos órgãos na avaliação de impactos ambientais, entre outras atividades.
3.10.6 Anexos
Devem ser anexados ao PAE, no mínimo, os seguintes
documentos:
- Lista de participantes
Relação de todos os técnicos/coordenadores da administradora, com suas respectivas formas de acionamento, bem como a
relação e meios de acionamento de todas as entidades públicas
e privadas a serem mobilizadas para atuarem na resposta emergencial, por região, ao longo de todo o traçado da via.
- Recursos humanos e materiais
Relação, local de guarda e formas de acionamento e mobilização de todos os recursos humanos e materiais da administradora da rodovia, a serem utilizados na resposta emergencial.
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Credenciado
Nº Registro
Luciano da Silva Candido
7152
Rafael de Paulo Scherer de Lima
7518

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
Comunicado
O Diretor-Presidente da Cetesb - Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo, credencia o empregado abaixo relacionado, na qualidade de Agente da Cetesb – Fiscalização e
Licenciamento de Fontes de Poluição, Recursos Naturais e Áreas
Ambientalmente Protegidas, conforme previsto na Norma Administrativa – NA 025.
Credenciado
Nº Registro
Larissa Cristina Ferreira da Silva
7375
Extrato de Convênio
Convênio de Cooperação 05/2013. Processo Cetesb
4/2013/317/V; Objeto: Cooperação Técnica entre a Escola Paulista da Magistratura e a Cetesb, para intercâmbio na área de
educação à distância ou presencial, organização e funcionamento de cursos de aperfeiçoamento, cursos de pós-graduação,
além de conferências e seminários de estudos referentes a
temas pertinentes às atividades das Instituições, com vistas ao
fortalecimento da gestão ambiental; Assinatura: 02-05-2013;
Vigência: 24 meses.

Procuradoria Geral do
Estado
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO
ESTADO
Resolução PGE-12, de 3-5-2013
Disciplina o recebimento descentralizado de citações e notificações em ações judiciais propostas
contra o Estado de São Paulo e contra as autarquias estaduais que especifica
O Procurador Geral do Estado,
Considerando que o recebimento de mandados de citação
num único setor administrativo implica na sobrecarga de tal
setor e, por consequência, em dispêndio de maior tempo para
o cadastramento e a digitalização das respectivas contrafés,
Considerando a previsão de prazos processuais menores
para apresentação de defesa e manejo de recursos no âmbito
do Sistema dos Juizados Especiais, a exigir do Procurador do
Estado responsável pelo acompanhamento da ação acesso mais
rápido à citação recebida,
Considerando o avanço da implantação do processo eletrônico no Poder Judiciário,
Considerando o princípio da eficiência que deve nortear a
atuação da Administração, impondo otimização e racionalização
das atividades dos órgãos de execução da PGE, Resolve:
Artigo 1º - Os mandados de citação e notificação decorrentes das ações propostas contra o Estado de São Paulo e contra
as autarquias indicadas no Anexo Único serão recebidos na
seguinte conformidade:
I – mandados oriundos da Capital, dos Tribunais Superiores ou de outro ente da federação: por Procurador do Estado
designado com poderes especiais para tanto, atuante no setor
de mandados judiciais do Gabinete do Procurador Geral; II
– mandados oriundos das demais Comarcas do Estado: pelo
Procurador do Estado Chefe ou que esteja respondendo pelo
expediente da Chefia, seu substituto ou pelo Procurador do
Estado Assistente das respectivas Procuradorias Regionais em
estrita observância à abrangência territorial de cada um daqueles órgãos de execução.
Parágrafo único – O Procurador do Estado designado com
poderes especiais para receber mandados de citação e notificação, atuante no setor de mandados judiciais do Gabinete do
Procurador Geral fica, excepcionalmente, autorizado a receber
os mandados oriundos de comarcas de fora da Capital nas hipóteses em que, inadvertidamente, foi expedida carta precatória.
Artigo 2º - Os Procuradores do Estado indicados nos incisos
I e II do artigo anterior deverão adotar providências para que o
cadastro, a digitalização e a distribuição dos respectivos mandados, no âmbito do sistema eletrônico de acompanhamento
de processos, ocorram até o 2º dia subsequente ao do seu
recebimento.
Artigo 3º - Em se tratando de processos eletrônicos, os
respectivos mandados de citação, tanto da Capital como das
Comarcas do interior, serão recebidos, exclusivamente, por
Procurador do Estado designado com poderes especiais para
tanto, atuante no setor de mandados judiciais do Gabinete do
Procurador Geral.
§ 1º - Uma vez recebida a citação, deverá ser providenciado,
pessoalmente ou por seus órgãos de apoio, o cadastramento no
sistema eletrônico de acompanhamento de processos – PGE.net,
para efeito de distribuição ao órgão de execução competente.
§ 2º - O Procurador do Estado designado para atuar no
processo eletrônico deverá adotar as providências cabíveis, de
acordo com o sistema do tribunal de origem da ação, até o
dia subsequente ao do recebimento do processo, para regular
acompanhamento das posteriores intimações.
§ 3º - Para o devido acompanhamento dos processos eletrônicos junto aos tribunais em que não haja integração com a
PGE, caberá aos órgãos de execução providenciar a leitura das
intimações nos sistemas do Poder Judiciário e a correspondente
criação de pendências no PGE.net.
Artigo 4º - Ao receber mandado de citação cujo objeto se
enquadre numa das hipóteses abaixo, o Procurador do Estado
indicado no artigo 1º deverá, imediatamente, dar ciência do
fato à Subprocuradoria Geral correspondente à matéria tratada:
I - sob o aspecto jurídico:
a) por apresentar potencialidade multiplicativa ou versar
sobre instrumentos judiciais de natureza coletiva em sentido
amplo;
b) por tratar de controvérsia sobre legislação nova ou tese
ainda não enfrentada pelo Poder Público em Juízo;
c) por tratar de questão jurídica complexa;
d) por poder acarretar alteração ou inovação jurisprudencial
prejudicial à Fazenda Pública;
e) cuja tese veicule a arguição de inconstitucionalidade de
leis ou atos normativos.
II - sob o ponto de vista econômico, por provocar grande
repercussão nas finanças públicas ou apresentar alta potencialidade lesiva ao erário, com exceção daqueles processos em
que se discutam questões jurídicas de menor complexidade ou
já definidas em jurisprudência reiterada e pacífica dos Tribunais
Superiores;
III - por apresentar relevante potencialidade lesiva ao
interesse público.
Artigo 5º - Ao receber mandado de citação que contenha
concessão de liminar ou antecipação de tutela, o Procurador do
Estado indicado no inciso I do artigo 1º deverá, imediatamente,
dar ciência à Chefia do órgão de execução responsável pelo
acompanhamento da ação judicial.
Artigo 6º - As Procuradorias Regionais e o setor de mandados judiciais do Gabinete do Procurador Geral deverão enviar, às
Subprocuradorias Gerais do Contencioso, anualmente, até o dia
15 de fevereiro, os dados estatísticos dos mandados recebidos
no ano anterior indicando além da quantidade os principais
assuntos discutidos.
Artigo 7º - Compete aos Procuradores do Estado Chefes das
Procuradorias Regionais oficiar aos Juízes de Direito Diretores
dos Fóruns cujas comarcas estejam abrangidas territorialmente
por aqueles órgãos de execução, comunicando que, a partir de
03-06-2013, o Estado de São Paulo e as autarquias indicadas no
Anexo Único receberão os respectivos mandados de citação na
sede da Regional da Procuradoria Geral do Estado.

Artigo 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com aplicação a partir de 03-06-2013, revogando-se
as disposições em contrário.
ANEXO ÚNICO:
AUTARQUIAS CUJAS CITAÇÕES JUDICIAIS SÃO RECEBIDAS
PELA PGE
Departamento de Estradas de Rodagem – DER
Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE
Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP
Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades
- SUTACO
Caixa Beneficente da Polícia Militar – CBPM
Instituto de Medicina Social e de Criminologia do Estado
de São Paulo - IMESC
(Republicado por ter saído com incorreção)
Portarias da Procuradora do Estado Chefe de Gabinete, de 8-5-2013
Cancelando:
a pedido, a partir de 02-05-2013, a credencial de estagiária
outorgada à estudante de Direito JULIANA DUARTE DE LIMA,
RG. 35.810.172-4, para exercer, na Procuradoria Fiscal, atividades compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos
termos da Lei 8.906, de 4 de julho de 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 15-072010. (Port. CG-E 201/2013)
a pedido, a partir de 02-05-2013, a credencial de estagiária
outorgada à estudante de Direito GIOVANNA ANTONELLA
PANNUTO BURTI, RG. 36.690.119-9, para exercer, no Gabinete
do Procurador Geral, atividades compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 4 de julho de
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 202/2013)
a pedido, a partir de 26-04-2013, a credencial de estagiária
outorgada à estudante de Direito ANANDA GUTIERREZ DE
ALMEIDA, RG. 47.567.593-9, para exercer, na Procuradoria
Regional de Presidente Prudente, atividades compatíveis com
seus conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 4
de julho de 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
203/2013)
a pedido, a partir de 01-05-2013, a credencial de estagiária
outorgada à estudante de Direito LUANA MARTINS DE OLIVEIRA, RG. 34.888.588-X, para exercer, na Procuradoria Regional
de Sorocaba, atividades compatíveis com seus conhecimentos
acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 4 de julho de 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 204/2013)
as credenciais de estagiárias outorgadas às estudantes
de Direito CRISTIANE GUEIROS DE SALES, RG. 22.794.873-7 e
LUANA CECILIA DOS SANTOS ALTRAN, RG. 35.022.779-2, para
exercerem, na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, atividades
compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos
da Lei 8.906, de 4 de julho de 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 205/2013)
as credenciais de estagiários outorgadas aos estudantes de
Direito BRUNA ALMEIDA BUENO DA SILVA, RG. 47.198.576-4,
CARLA CRISTINA DA SILVA HENRIQUE, RG. 21.681.718-3, VICTOR GOMES NOGUEIRA, RG. 36.197.300-7, SIMONE RAFAEL,
RG. 32.883.326-5, LUIZ RAMOS DOS SANTOS, RG. 14.636.382-6,
LETÍCIA DE OLIVEIRA SILVA, RG. 47.333.461-6, para exercerem
na Procuradoria Regional da Grande São Paulo, atividades compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei
8.906, de 4 de julho de 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 206/2013)
Credenciando:
como estagiárias, para exercerem, na Procuradoria Regional da Grande São Paulo, atividades compatíveis com seus
conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 4 de
julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e
a Ordem dos Advogados do Brasil, as estudantes de Direito
EVELISE SOUZA GOIS, RG. 43.190.756-0, PRISCILA DE OLIVEIRA
SALGADO, RG. 4.266.469, MARIA GLECIA DE ARAUJO PEREIRA,
RG. 38.205.018-6, LUCIANA MOREIRA DIAS, RG. 53.101.558-0,
fazendo jus, mensalmente, nos termos da Resolução PGE 47, de
28-06-2011, à bolsa de 32,7715% do valor fixado para o cargo
de Procurador do Estado Nível I, da Escala de Vencimentos instituída pelo artigo 2º da Lei Complementar 724, de 15-07-1993,
de conformidade com o artigo 9º do Decreto 56.013, de 15-072010, correndo a despesa no atual exercício, pelo Subelemento
339036-13 - Programa do Trabalho 02-12-2400.1510.10000 à
conta Código Local 40.01.010 (Procuradoria Regional da Grande
São Paulo) do orçamento vigente. (Port. CG-E 207/2013)
como estagiária, para exercer, na Procuradoria Regional de
Presidente Prudente, atividades compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 4 de julho de
1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil, a estudante de Direito PAOLLA FERNANDES DE ALMEIDA, RG. 2132429-8-SSP/MT, fazendo jus, mensalmente, nos termos da Resolução PGE 47, de 28-06-2011, à bolsa
de 32,7715% do valor fixado para o cargo de Procurador do
Estado Nível I, da Escala de Vencimentos instituída pelo artigo
2º da Lei Complementar 724, de 15-07-1993, de conformidade
com o artigo 9º do Decreto 56.013, de 15-07-2010, correndo
a despesa no atual exercício, pelo Subelemento 339036-13 Programa do Trabalho 02-12-2400.1510.10000 à conta Código
Local 40.01.019 (Procuradoria Regional de Presidente Prudente)
do orçamento vigente. (Port. CG-E 208/2013)
como estagiários, para exercerem, na Procuradoria Regional
da Grande São Paulo, atividades compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 4 de julho
de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil, os estudantes de Direito CLAUDIA
CRISTINA PITTA, RG. 24.467.509-0, NATHALIA KIREEFF DE
MEDEIROS, RG. 47.211.071-8, VINICIUS COSTA PIMENTEL, RG.
44.474.308-X, JANAINA CARLA DE ALQUINO, RG. 47.169.684-5,
ABIA CAETANO CRUZ COSTA, RG. 32.893.712-5, KEILA NAOMI
TAGUCHI, RG. 48.305.560-8, RAFAEL CALUMBY RODRIGUES,
RG. 44.424.972-2, LUAN LUIZ MENDES, RG. 53.544.531-3,
fazendo jus, mensalmente, nos termos da Resolução PGE 47, de
28-06-2011, à bolsa de 32,7715% do valor fixado para o cargo
de Procurador do Estado Nível I, da Escala de Vencimentos instituída pelo artigo 2º da Lei Complementar 724, de 15-07-1993,
de conformidade com o artigo 9º do Decreto 56.013, de 15-072010, correndo a despesa no atual exercício, pelo Subelemento
339036-13 - Programa do Trabalho 02-12-2400.1510.10000 à
conta Código Local 40.01.010 (Procuradoria Regional da Grande
São Paulo) do orçamento vigente. (Port. CG-E 209/2013)
como estagiários, para exercerem, na Procuradoria Regional
de Bauru, atividades compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, que
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil, os estudantes de Direito ISABELLA TRIPODI XAVIER,
RG. 34.038.448-7, MÁRCIO RINO POMPEU, RG. 30.622.976-6,
GIANNA LARISSA GONÇALVES DARIVA, RG. 47.913.188-0,
SERGIO CEGARRA AREDES PEREIRA, RG. 48.704.870-2, RUI FERNANDO BRAGA ALVES, RG. 48.556.673-4, JULIANA BALLIELO
SIMÃO, RG. 48.695.631-3, GUILHERME EZEQUIEL BAGAGLI, RG.
47.186.217-4, DIEGO RAMOS LOPES, RG. 43.909.098-2, RENATO
MORAD RODRIGUES, RG. 47.747.835-9, MURILO CARVALHO
ESTEVES, RG. 48.481.576-3, RUBENS RODRIGO DOS ANJOS
NEGRÃO, RG. 44.613.033-3, LARA LÍVIA CANIATI OLIVEIRA,
RG. 48.447.769-9, RICARDO DE OLIVEIRA, RG. 46.763.081-

São Paulo, 123 (86) – 61
1, MARIANA LAMKOWSKI DE CARVALHO, RG. 48.730.039-7,
fazendo jus, mensalmente, nos termos da Resolução PGE 47, de
28-06-2011, à bolsa de 32,7715% do valor fixado para o cargo
de Procurador do Estado Nível I, da Escala de Vencimentos instituída pelo artigo 2º da Lei Complementar 724, de 15-07-1993,
de conformidade com o artigo 9º do Decreto 56.013, de 15-072010, correndo a despesa no atual exercício, pelo Subelemento
339036-13 - Programa do Trabalho 02-12-2400.1510.10000 à
conta Código Local 40.01.016 (Procuradoria Regional de Bauru)
do orçamento vigente. (Port. CG-E 210/2013)

CONSELHO DA PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO
Comunicado
PAUTA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA-BIÊNIO 2013/2014
DATA DA REALIZAÇÃO: 10-05-2013
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 ASSUNTOS DIVERSOS
ORDEM DO DIA
Processo: 17040-534313/2013
Interessado: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do
Estado
LOCALIDADE: São Paulo
Assunto: Afastamento de Procuradores do Estado para
participarem do “XIII Congresso Brasileiro de Direito do Estado”,
promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Estado – IBDP,
no período de 21 a 24-05-2013, a ser realizado em Salvador/BA.
RELATOR: Conselheiro Derly Barreto e Silva Filho
Processo: 17040-534225/2013
Interessado: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do
Estado
LOCALIDADE: São Paulo
Assunto: Afastamento de Procuradores do Estado para
participarem do “Curso Concessões e PPPs – Melhores Práticas
em Licitações e Contratos”, promovido por Portugal Ribeiro
& Navarro Prado Associados, nos dias 16 e 17-05-2013, a ser
realizado no Rio de Janeiro/RJ.
RELATOR: Conselheira Dulce Ataliba Nogueira Leite
Processo: 18575-452630/2013
Interessado: Nilton Carlos de Almeida Coutinho
LOCALIDADE: Brasília
Assunto: Afastamento para participação no 4º Congresso
Regional de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar, promovido pela
faculdade de Presidente Epitácio – FAPE, no dia 14-05-2013, a
ser realizado em Presidente Epitácio/SP.
RELATOR: Conselheiro Eduardo José Fagundes
Processo: 17040-520685/2013
Interessado: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do
Estado
LOCALIDADE: São Paulo
Assunto: Afastamento de Procuradores do Estado para
participarem do XI Congresso Internacional de Direito Constitucional, promovido pela Escola Brasileira de Estudos Constitucionais - EBEC, no período de 16 a 18-05-2013, a ser realizado
em Natal/RN.
RELATOR: Conselheiro Egídio Carlos da Silva
Processo: 17040-550232/2013
Interessado: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do
Estado
LOCALIDADE: São Paulo
Assunto: Afastamento de Procuradores do Estado, para
participação no 11º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão
Pública: “Por um Desenvolvimento Sustentável”, promovido
pelo Fórum Cultural Organização de Eventos Ltda, nos dias 23 e
24-05-2013, a ser realizado em Brasília/DF.
RELATOR: Conselheiro Fernando Franco
Processo: 18487-97952/2008
Interessado: Gabinete do Procurador Geral do Estado
LOCALIDADE: São Paulo
Assunto: Concurso de Estagiários de Direito
RELATOR: Conselheiro Fernando Franco
Processo: 18620-229178/2013
Interessado: Procuradoria Regional da Grande São Paulo
LOCALIDADE: Mogi das Cruzes/SP
Assunto: Concurso de Estagiários de Direito
RELATOR: Conselheiro Fernando Franco

CENTRO DE ESTUDOS
Comunicado
A Procuradora Chefe do Centro de Estudos da Procuradoria
Geral do Estado, por determinação do Procurador Geral do Estado, CONVOCA os Servidores abaixo relacionados, após substituições por desistência, para participação no curso de Certificação
Digital e Procedimento Eletrônico, ministrado na Escola Superior
de Advocacia, que ocorrerá no Largo Pólvora, 141, Liberdade,
São Paulo, nos dias 10, 17 e 24 de maio.
Dia: 10, 17 e 24 de maio – sexta-feira
Local: Largo Pólvora, 141 - Liberdade – São Paulo – SP
Certificação Digital e Procedimento Eletrônico
13h ás 18h
Convocados
1. João Batista Silva
2. Ana Cirqueira Neta
3. Rogério Mitsuo Odorize Ikematu
4. Denise Karina Martins da Costa
Retifica também a publicação de 30-04-2013 para constar
o nome correto da servidora Cleonice do Nascimento Francisco.
Os participantes deverão apresentar ao Serviço de Aperfeiçoamento cópia do certificado de participação, bem como o
relatório das atividades no prazo de 10 dias úteis a contar do
encerramento do evento.

PROCURADORIAS REGIONAIS
PROCURADORIA REGIONAL DA GRANDE SÃO
PAULO
Comunicado
Edital de Concurso para Admissão de Estagiário de Direito
para a Procuradoria Regional da Grande São Paulo – Seccional
de Guarulhos e Setor de Acompanhamento de Processos de
Franco da Rocha.
A Procuradora do Estado Chefe da Procuradoria Regional
da Grande São Paulo faz saber que no período de 13 a 26-052013 estarão abertas as inscrições para concurso de seleção de
estagiários de Direito, do qual poderão participar os estudantes
de Direito, cursando o 4º ano (7º ou 8º semestres) ou 5º ano (9º
ou 10º semestres) em 2013 em Faculdade de Direito oficial ou
reconhecida.
O presente concurso visa o preenchimento das vagas que se
verificarem ou vierem a ser criadas na área do Contencioso Geral
e Tributário Fiscal - Grande São Paulo – Seccional de Guarulhos,
até o limite de 27, dentro do período de validade do concurso,
que é de um ano, prazo em que serão convocados os candidatos
habilitados, sempre de acordo com a ordem de classificação e
na medida dos recursos disponíveis, nos termos do artigo 2º, da
Resolução PGE 39, de 08-07-2010.
Ficam reservadas às pessoas portadoras de deficiências
5% das vagas existentes. Esses candidatos deverão declarar no
requerimento de inscrição a natureza e o grau da incapacidade
que apresentam. Se não houver candidatos deficientes inscritos

