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(Secretaria da Habitação e o Município de São José do 
Rio Pardo contemplado por despacho do Secretário no D.O. de 
15-08-2009:

(Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
(Data da assinatura: 29/09/09;.
(Prazo: 1 (um) ano;
Processo SH-228/02/2009;
(Secretaria da Habitação e o Município de Penápolis con-

templado por despacho do Secretário no D.O. de 07-08-2009:
(Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
(Data da assinatura: 29/09/09;.
(Prazo: 1 (um) ano;
Processo SH-290/02/2009;
(Secretaria da Habitação e o Município de Ilha Solteira 

contemplado por despacho do Secretário no D.O. de 08-10-2009:
(Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
(Data da assinatura: 13/10/09;.
(Prazo: 1 (um) ano;
Processo SH-298/02/2009;
(Secretaria da Habitação e o Município de Dirce Reis con-

templado por despacho do Secretário no D.O. de 08-10-2009:
(Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
(Data da assinatura: 13/10/09;.
(Prazo: 1 (um) ano;
Processo SH-530/02/2009;
(Secretaria da Habitação e o Município de Cotia contempla-

do por despacho do Secretário no D.O. de 08-10-2009:
(Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
(Data da assinatura: 13/10/09;.
(Prazo: 1 (um) ano;
Processo SH-928/02/2009;
Convênios de cooperação técnica celebrados através do 

Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais 
- “Cidade Legal” com os Municípios abaixo relacionados, que 
por um lapso deixaram de ser publicados na época oportuna:

(Secretaria da Habitação e o Município de Duartina con-
templado por despacho do Secretário no D.O. de 06-05-2009:

(Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
(Data da assinatura: 11/08/09;.
(Prazo: 1 (um) ano;
Processo SH-095/02/2009;
(Secretaria da Habitação e o Município de Potim contempla-

do por despacho do Secretário no D.O. de 06-08-2009:
(Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
(Data da assinatura: 11/08/09;.
(Prazo: 1 (um) ano;
Processo SH-351/02/2009;
(Secretaria da Habitação e o Município de Indaiatuba con-

templado por despacho do Secretário no D.O. de 30-07-2009:
(Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
(Data da assinatura: 11/08/09;.
(Prazo: 1 (um) ano;
Processo SH-291/02/2009;
Termo de Alteração do Convênio
Processo SH - 248/05/2006
7º Termo de Alteração do Convênio, celebrado entre o 

Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Estado da Habitação e o Município de Getulina, objetivando a 
transferência de recursos orçamentários do Programa Pró-Lar 
Melhorias Habitacionais e Urbanas.

Partícipes - Secretaria da Habitação, doravante denominada 
SECRETARIA, e o Município de Getulina, doravante denominado 
MUNICÍPIO.

Resolvem, de acordo com o disposto em sua Cláusula 
Primeira, parágrafo único, e Terceira, inciso II - alínea d, alterar 
a Cláusula Primeira, Quarta e Sexta, ratificando todas as demais 
cláusulas do Termo de Convênio firmado em 30 de junho de 
2006 (fls. 100).

Às Cláusulas Primeira, Quarta e Sexta, passarão a ser:
CLÁUSULA PRIMEIRA - do Objeto
Constitui objeto do presente a transferência de recursos 

financeiros para a execução de obras de infra-estrutura (pavi-
mentação asfáltica, guias, sarjetas, recapeamento asfáltico e 
galerias de águas pluviais), nas Ruas Julio Prestes, Lacerda 
Franco, Fernando Costa, João Methódio, Francisco A. Moreira, 
José A. Pereira, Albuquerque Lins, 11 de Dezembro, Wenceslau 
Braz, Campos Salles, Stélio Machado de Loureiro, Washington 
Luiz, nos Bairros: Jardim dos Oliveiras, Santa América, Lambari, 
São João, no Jardim Boa Vista, nas Vilas Nakamura e Acácio e 
nos Jardins Boa Vista e Acácio e, em aditamento, a execução de 
1.783,27 m² de recapeamento asfáltico nas Ruas Elias Vieira 
da Cunha, Belarmino K. Silva e Santo Roncoleta, localizadas 
no Jardim Hilário Penachio, nos termos do plano de trabalho 
aprovado pela Secretaria da Habitação, que passa a fazer parte 
integrante deste Convênio.

CLAÚSULA SEGUNDA - do valor - a cláusula quarta passará 
a vigorar:

Tendo em vista o integral cumprimento do ajuste inicial e 
havendo existência de saldo residual, o presente aditamento 
de Convênio para execução de obras complementares é de R$ 
32.455,52, sendo de responsabilidade da SECRETARIA a quantia 
de R$ 25.964,42 e do MUNICÍPIO, em contrapartida, a quantia 
de R$ 6.491,10.

CLÁUSULA TERCEIRA - da liberação dos Recursos - a cláu-
sula sexta passará a vigorar:

A liberação do valor do presente aditamento R$ 25.964,42 
(vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e qua-
renta e dois centavos), será realizada em uma única parcela por 
meio de depósito em conta vinculada aberta junto ao Banco 
Nossa Caixa, mediante apresentação de boletim de medição 
das obras, atestada por vistoria realizada pela SECRETARIA, 
observado o constante do cronograma físico-financeiro e a 
comprovação da boa e integral aplicação dos recursos recebidos. 
Data da assinatura, 09 de outubro de 2009.

Meio Ambiente
COMPANHIA AMBIENTAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Decisão de Diretoria 246/2009/P, de 6-10-2009

Dispõe sobre a homologação da revisão da Norma 
Técnica E16.030-Dutos e chaminés de fontes esta-
cionárias-Calibração dos equipamentos utilizados 
na amostragem de efluentes - versão julho/2009

A Diretoria Plena da CETESB - Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo, considerando o contido no Relatório à 
Diretoria nº 029/2009/P, que acolhe, decide:

I -Homologar a revisão da Norma Técnica E16.030 -Dutos e 
chaminés de fontes estacionárias - Calibração dos equipamentos 
utilizados na amostragem de efluentes: julho/2009, constante do 
Anexo Único que integra esta Decisão de Diretoria.

II -Esta Decisão de Diretoria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se a Norma Técnica CETESB E16.030, 
edição: maio/95, e todas as disposições em contrário.

Resumos de Convênio
Partes Convenentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 

e a Liga Nacional de Taekwondo.
Objeto: Projeto União de Taekwondo.
Valor: R$ 158.385,40 sendo R$ 145.740,00 de respon-

sabilidade do Estado e R$ 12.645,40 de responsabilidade da 
conveniada.

Vigência: O prazo de vigência do presente é de 540 dias, 
contados da data de assinatura.

Parágrafo 1º – Havendo motivo relevante e interesse dos 
partícipes, o presente convênio poderá ter seu prazo de execu-
ção prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização 
do Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, observado o limite 
máximo de 5 (cinco) anos de vigência.

Parágrafo 2º – A mora na liberação dos recursos, quando 
devidamente comprovada nos autos, ensejará a prorrogação 
deste convênio, desde que a autorizada pelo Titular da Pasta, 
pelo mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, 
independente de termo aditivo.

Data da Assinatura: 14/10/09 - Convênio nº 93/2009 - 
Gestor Técnico: Paulo César Vidal Garcia Pavan - Proc. SELT nº 
0738/2009.

Partes Convenentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e 
a ABDEM – Associação Brasileira de Desportos para Deficientes 
Intelectuais.

Objeto: Campeonato de Atletismo Regional Aberto – Etapa 
São Paulo

Valor: R$ 291.724,00 sendo R$ 280.000,00 de respon-
sabilidade do Estado e R$ 11.724,00 de responsabilidade da 
conveniada.

Vigência: O prazo de vigência do presente é de 90 dias, 
contados da data de assinatura.

Parágrafo 1º – Havendo motivo relevante e interesse dos 
partícipes, o presente convênio poderá ter seu prazo de execu-
ção prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização 
do Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, observado o limite 
máximo de 5 anos de vigência.

Parágrafo 2º – A mora na liberação dos recursos, quando 
devidamente comprovada nos autos, ensejará a prorrogação 
deste convênio, desde que a autorizada pelo Titular da Pasta, 
pelo mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, 
independente de termo aditivo.

Data da Assinatura: 13/10/09 - Convênio nº 92/2009 - Ges-
tor Técnico: Eduardo Anastasi - Proc. SELT nº 0673/2009.

Habitação

GABINETE DO SECRETÁRIO
Despacho do Secretário, de 13-10-2009
Processo: SH-515/05/2009 - Interessado: Secretaria da 

Habitação
Assunto: Contratação da Fundação Prefeito Faria Lima - 

CEPAM, para orientação aos Municípios na elaboração do PLHIS 
e Sistema de Gestão de Pleitos, em apoio na elaboração do 
Plano Estadual da Habitação - PEH.

Com fundamento nas disposições estabelecidas no artigo 
26, caput, da Lei Federal, nº 8.666/93 e da Lei Estadual, nº 
6.544/89 e suas respectivas alterações posteriores, ratifico o ato 
de dispensa de licitação às fls. 213/214, para a contratação da 
Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas da 
Administração Municipal - CEPAM, com base no artigo 24, inciso 
VIII da Lei Federal nº 8.666/93.

Extratos de Convênio
Liberação de recursos orçamentários através do PROGRA-

MA VILA DIGNIDADE contemplado por despacho governamen-
tal, no D.O de 08.de maio 2009.

Secretaria da Habitação e o Município de SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO.

Objeto: “Equipamento Social e Comunitário”, Construção 
de Moradias e Áreas de Convivência Social, projetadas para 
pessoas idosas, em Núcleos Habitacionais Horizontais, de 18 
unidades no Município de São José do Rio Preto.

Valor do convênio:R$1.426.838,55;
Data da assinatura:14.10.2009;
Prazo:24 meses;
Processo SH-264/05/2009.
Liberação de recursos orçamentários através do PROGRA-

MA VILA DIGNIDADE contemplado por despacho governamen-
tal, no D.O de 08.de maio 2009.

Secretaria da Habitação e o Município de.CARAGUATATUBA.
Objeto: “EQUIPAMENTO SOCIAL e COMUNITÁRIO”, Cons-

trução de Moradias e Áreas de Convivência Social, projetadas 
para pessoas idosas, em Núcleos Habitacionais Horizontais, de 
20 unidades no Município de Caraguatatuba.

Valor do convênio:R$ 1.762.935,60; Data da assinatu-
ra:14.10.2009;

Prazo: 24 meses; Processo SH-262/05/2009.
Liberação de recursos orçamentários através do PROGRA-

MA VILA DIGNIDADE contemplado por despacho governamen-
tal, no D.O de 08.de maio 2009.

Secretaria da Habitação e o Município de.RIBEIRÃO PRETO.
Objeto: “EQUIPAMENTO SOCIAL e COMUNITÁRIO”, Cons-

trução de Moradias e Áreas de Convivência Social, projetadas 
para pessoas idosas, em Núcleos Habitacionais Horizontais, de 
24 unidades no Município de Ribeirão Preto.

Valor do convênio:R$1.850.741,94 - Data da assinatu-
ra:14.10.2009;

Prazo:24 meses;
Processo SH-263/05/2009.
Liberação de recursos orçamentários através do PROGRA-

MA VILA DIGNIDADE contemplado por despacho governamen-
tal, no D.O de 08.de maio 2009.

Secretaria da Habitação e o Município de.ITAPEVA.
Objeto: “EQUIPAMENTO SOCIAL e COMUNITÁRIO”, Cons-

trução de Moradias e Áreas de Convivência Social, projetadas 
para pessoas idosas, em Núcleos Habitacionais Horizontais, de 
18 unidades no Município de ITAPEVA. Valor do convênio: R$ 
1.772.655,36 - Data da assinatura:14.10.2009; Prazo:24 meses; 
Processo SH-260/05/2009.

Convênios de cooperação técnica celebrados através do 
Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais - 
“Cidade Legal” com os Municípios abaixo relacionados:

(Secretaria da Habitação e o Município de Monte Mor 
contemplado por despacho do Secretário no D.O. de 31-07-2009:

(Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
(Data da assinatura: 29/09/09;.
(Prazo: 1 (um) ano;
Processo SH-298/02/2009;
(Secretaria da Habitação e o Município de São Pedro con-

templado por despacho do Secretário no D.O. de 06-08-2009:
(Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
(Data da assinatura: 29/09/09;.
(Prazo: 1 (um) ano;
Processo SH-287/02/2009;

§ 3º - O servidor ingressante no programa de vale transpor-
te terá o benefício a partir do mês seguinte ao solicitado, com os 
vales retroativos da data da admissão / contratação.

Artigo 12 - A declaração falsa ou o uso indevido do vale 
transporte constitui falta grave e deverá ser apurada de imedia-
to, por intermédio de processo administrativo disciplinar, com 
vistas a aplicação de penalidade administrativa correspondente, 
reposição ao erário dos valores percebidos indevidamente e 
cancelamento do fornecimento do benefício, sem prejuízo de 
sanções penais cabíveis.

Artigo 13 - Nas localidades onde já foi implantado o sis-
tema de cartões magnéticos, ou que venha a ser implantado, 
em caso de quebra ou extravio dos mesmos, a emissão da 2ª 
via e o pagamento referente ao custo será de responsabilidade 
do servidor.

Artigo 14 - A concessão do benefício terá co-participação 
do servidor, mediante retribuição, em folha de pagamento, de 
importância apurada na aplicação do percentual de reembolso 
sobre o valor mensal do benefício a ser percebido, por meio da 
utilização da Tabela de Reembolso, fixada com base na remune-
ração a que se refere o artigo 2º desta Portaria:

TABELA DE REEMBOLSO
Valor da Referencia 1, Grau A estabelecida Percentu-

al de Co-Participação do Servidor
na Escala de Salários-Empregos Públicos  Reembol-

so
Permanentes do CEETEPS
Até 1  4% sobre o valor do benefício
Acima de 1 até 2 6% sobre o valor do benefício
Acima de 2 até 3 8% sobre o valor do benefício
Acima de 3 até 4 10% sobre o valor do benefício
Acima de 4 até 4,5 12% sobre o valor do benefício
Artigo 15 - O disposto nesta portaria aplica-se ao servidor 

de outros órgãos ou entidades da administração centralizada 
ou descentralizada do Estado de São Paulo, da União, de outros 
Estados ou Municípios, que estiver prestando serviços nesta 
Instituição, desde que, comprovadamente, não receba o mesmo 
benefício no órgão de origem.

Artigo 16 - O descumprimento das normas aqui estabe-
lecidas, após apuração por meio de processo administrativo, 
acarretará ao responsável a devolução ao erário do valor inde-
vidamente despendido, sem prejuízo, se for o caso, de aplicação 
de outras sanções previstas em lei.

Artigo 17 – Nas Unidades que utilizam “vales”, o servidor 
que não retirá-los nos períodos pré-estabelecidos para cada mês, 
perderá o direito a quota correspondente àquele mês.

Parágrafo Único – No caso de cartão magnético deverão 
ser obedecidas as regras estabelecidas pela empresa adminis-
tradora.

Artigo 18 - Orientações necessárias e complementares 
à aplicação desta Portaria serão expedidas pela Diretoria de 
Análise, Estudos Salariais e Benefícios da Unidade de Recursos 
Humanos do CEETEPS.

Artigo 19 – Os casos omissos serão resolvidos pela Unidade 
de Recursos Humanos, deste Centro, ouvida sua Diretoria de 
Análise, Estudos Salariais e Benefício.

Artigo 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01/04/2008, 
ficando revogadas as disposições em contrário e em especial a 
Portaria CEETEPS - 290, de 12/12/2006.

Portaria CEETEPS - 448, de 14-10-2009
A Diretora-Superintendente do Centro Estadual de Educa-

ção Tecnológica Paula Souza expede a presente portaria:
Artigo 1º - Fica constituída, com fundamento na Delibe-

ração Ceeteps-23, de 20, publicada em 22-12-1994, alterada 
pela Deliberação CEETEPS-1, de 11, publicada em 18-1-1995, a 
Comissão de Implantação Provisória da Faculdade de Tecnologia 
de Itaquaquecetuba, com os seguintes membros, sob a presi-
dência do primeiro:

I – Diretor da Faculdade:
Prof. Ronaldo Tavano Palaia – RG 3.011.875.
II - Representantes dos Professores Associados:
Prof. Euclides Teodoro de Oliveira Neto - RG 23.538.744;
Prof. Aparecido Lopez Guerreiro - RG 19.911.255-1;
Profª Mariane Teixeira – RG 17.424.285.
III - Representantes dos Professores Assistentes:
Prof. Angeles Velasco Gonçalves - RG 27.125.037-9;
Prof. João Pereira da Silva Neto - RG 36.028.418-8.
IV - Representante dos Professores Auxiliares:
Prof. Marcos Gonçalves Araujo - RG 23.416.643-5.
V – Representante do corpo administrativo:
Márcio Anderson Monteiro da Silva - RG 24.939.588-5.
VI – Representante do corpo discente:
Osvaldo Pereira de Amorim - RG 22.347.327-3.
Artigo 2º - Os membros da presente Comissão exercerão 

tais atribuições sem prejuízo de suas atuais funções e sem ônus 
para o Ceeteps.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo excepcionalmente seus efeitos a 10-08-2007.

Resumo de Contrato
Processo: 3213/09 - Contrato: 364/09 - Contratante: C.E.E.T. 

“Paula Souza” - Contratada: Cogyagro Comercial Ltda-EPP - 
Objeto: Aquisição de Insumos Agricolas para as Etec’s da Região 
de Franca - Valor: R$ 41.200,00 - Prazo de Entrega 30 Dias 
Elemento Econômico: 339030-90 - Unidade: Diversas Unidades 
- Data da Assinatura: 14/10/2009.

Esporte, 
Lazer e Turismo
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 pro-
gramas desta Pasta bem como o apoio administrativo, cujo não 
cumprimento implicará prejuízos de ordem interna e externa.

PDS a serem pagas
410001
Data: 14/10/2009

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

410101 2009PD01250 1.355,31
410101 2009PD01252 14.744,16
TOTAL  16.099,47

UG LIQUIDANTE  NÚMERO DA PD  VALOR

410103 2009PD01678 10.989,35
410103 2009PD01693 733,90
410103 2009PD01694 2.000,00
410103 2009PD01704 1.995,00
410103 2009PD01705 1.995,00
TOTAL  17.713,25

UG LIQUIDANTE  NÚMERO DA PD  VALOR

410107 2009PD00079 51,26
TOTAL  51,26
TOTAL GERAL  33.863,98

§ 1º - Entende-se como deslocamento do servidor, para os 
fins deste artigo, a soma dos segmentos componentes da via-
gem do beneficiário, por um ou mais meios de transporte, entre 
sua residência e o local de trabalho, havendo a necessidade do 
uso do transporte coletivo público urbano ou, ainda, intermuni-
cipal e interestadual com características semelhantes ao urbano.

§ 2º - Excepcionalmente, os servidores que têm sua jornada 
semanal de trabalho de turno ou plantões, terão direito a rece-
ber mais 02 vales-transporte por dia efetivamente trabalhado.

§ 3º - Os servidores que comprovarem a necessidade 
da quantidade de vales superior ao especificado no “caput” 
deste artigo, poderá, em caráter excepcional, ter autorizada a 
concessão.

Artigo 2º- Será considerado beneficiário o servidor Técnico, 
Administrativo e Auxiliar de Docente, conforme disposto no 
artigo anterior, desta Portaria, que estiver no exercício de seu 
Emprego Público ou função autárquica nesta Instituição, com 
remuneração mensal bruta de até 4,5 (quatro e meio) vezes o 
valor da Referência 1, Grau A, da Escala de Salários – Empregos 
Públicos Permanentes do CEETEPS, proporcionalizada de acordo 
com a jornada semanal de trabalho para a qual o beneficiário 
foi admitido / contratado.

§ 1º - Para o cálculo da remuneração mensal, de que trata 
o “caput” deste artigo, deverão ser excluídos: salário-família, 
salário-esposa, gratificação pela prestação de serviços extraor-
dinários, 1/3 de férias constitucionais, gratificação de trabalho 
noturno, auxílio-criança, ajuda de custo e parcelas de qualquer 
natureza percebidas com atraso.

§ 2º - O servidor será contemplado uma única vez, ainda 
que acumule regularmente Emprego Público Permanente ou 
função autárquica ou em Confiança ou de Auxiliar de Docente 
no CEETEPS, e que a soma da remuneração não ultrapasse o teto 
a que se refere o caput deste artigo.

§ 3º - O valor do benefício não será incorporado à remu-
neração do servidor e sobre ele não haverá incidência de 
contribuições trabalhistas, previdenciárias ou fiscais, bem como 
não servirá de base de cálculo para quaisquer outras vantagens 
pecuniárias ou indenizatórias.

§ 4º - O Vale Transporte:
1 - não tem natureza salarial, nem se incorpora à remune-

ração do beneficiário para quaisquer efeitos;
2 - não é considerado para efeito de 13º salário;
3 - não configura rendimento tributável do beneficiário.
Artigo 3º- O Vale Transporte pode ser utilizado em todas as 

formas de transporte coletivo público urbano ou, ainda, inter-
municipal e interestadual com características semelhantes ao 
urbano, operado diretamente pelo poder público ou mediante 
delegação, em linhas regulares e com tarifas fixadas pela auto-
ridade competente.

Artigo 4º - A concessão do benefício corresponderá à fre-
quência que será apurada, em consonância com as ocorrências, 
com base no penúltimo mês àquele a que se refere o benefício, 
cabendo à chefia imediata a responsabilidade pelos apontamen-
tos e demais informações.

Artigo 5º - O benefício será concedido ao servidor por 11 
meses, excluindo-se janeiro, que será considerado mês de férias.

Artigo 6º - É vedada a substituição do Vale Transporte 
por antecipações em dinheiro ou qualquer outra forma de 
pagamento.

Parágrafo Único – Situações excepcionais serão objeto de 
análise.

Artigo 7º - O benefício indevidamente recebido será restitu-
ído no mês subsequente, de uma só vez.

Parágrafo único. A restituição do valor do benefício, em caso 
de rompimento do vínculo empregatício, dar-se-á quando da 
elaboração dos cálculos da quitação ou das verbas rescisórias.

Artigo 8º - Não será concedido o benefício de vale-transpor-
te nas ausências, afastamentos e licenças de qualquer natureza, 
inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício.

Parágrafo Único: Excetua-se do disposto no caput deste 
artigo, as ausências do servidor por motivo de:

I. convocação para Júri;
II. doação de sangue, mediante apresentação de documento 

expedido pela entidade coletora;
III. participação em atividades tipificadas como formação 

ou aperfeiçoamento, ou grupo, equipe ou comissão de trabalho, 
instituídos pelo CEETEPS, mediante comprovação, desde que 
não seja beneficiado com transporte fornecido pela Instituição;

IV. licença para portadores das doenças adiante arroladas, 
mediante apresentação de Laudo pericial emitido pelo PGSST – 
Programa Geral de Saúde e Segurança do Trabalhador:

síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS);
alienação mental;
cardiopatia grave;
cegueira;
contaminação por radiação;
doença de Parkinson;
doença de Paget em estados avançados (Osteíte defor-

mante);
esclerose múltipla;
espondiloartrose anquilosante;
hanseníase;
nefropatia grave;
fibrose cística (Mucoviscidose);
hepatopatia grave;
neoplasia maligna (Câncer);
paralisia irreversível e incapacitante.
Artigo 9º - Será excluído do programa o servidor quando:
I. ultrapassar o teto estabelecido na tabela a que se refere 

o artigo 14;
II. perder o vínculo empregatício com a Instituição;
III. residir nas dependências da Instituição;
IV. estiver prestando serviços (com prejuízo de salários) em 

outro órgão fora do âmbito do CEETEPS;
V. utilizar de transporte da Instituição;
VI. usufruir transporte gratuito por força da lei;
VII. dirigir-se ao trabalho com carro próprio para realizar o 

deslocamento residência-trabalho e vice-versa.
Parágrafo único – A freqüência será apurada, em con-

sonância com as ocorrências mencionadas no “caput” deste 
artigo, com base no penúltimo mês àquele a que se refere o 
benefício, cabendo à chefia imediata a responsabilidade dos 
apontamentos.

Artigo 10 - Não fará jus ao benefício o servidor aposentado 
e novamente admitido, cuja soma da remuneração e dos proven-
tos da aposentadoria ultrapassar o teto a que se refere o artigo 
2º desta Portaria.

Artigo 11 – Para o exercício do direito de receber o vale 
transporte o servidor deverá requerer ao órgão de pessoal da 
unidade em que está lotado, por escrito, em formulário próprio, 
do qual deverá constar, obrigatoriamente:

I. seu endereço residencial, devidamente comprovado;
II. meio de transporte mais adequado ao seu deslocamento 

residência-trabalho-residência;
III. o nome da empresa de transporte.
§ 1º - A informação de que trata este artigo será atualizada 

anualmente ou sempre que ocorrer alteração das circunstâncias 
citadas nos incisos I, II ou III, sob pena de suspensão do benefí-
cio até o cumprimento dessa exigência.

§ 2º - No caso de o comprovante de residência estar em 
nome de terceiros, o titular da residência deverá declarar, por 
escrito, que o beneficiário reside em seu endereço, anexando 
cópia da carteira de identidade.
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Decisão de Diretoria 247/2009/P, de 6-10-2009

Dispõe sobre a homologação da revisão da Norma Técnica E2.166 Gasômetro-úmido para aferição de medidores de 
volume de gases - Calibração: Método de Ensaio: versão julho/2009

A Diretoria Plena da CETESB -Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, considerando o contido no Relatório à Diretoria 
nº 028/2009/P, que acolhe, decide:

I - Homologar a revisão da Norma Técnica E2.166 Gasômetro úmido para aferição de medidores de volume Calibração -Método 
de Ensaio: julho/2009, constante do Anexo Único que integra esta Decisão de Diretoria.

II -Esta Decisão de Diretoria entra em vigor na data. de sua publicação, revogando-se a Decisão de Diretoria nº 059/92/P/N, de 
29/06/92, que aprovou a versão de abril/92 da referida norma.

Anexo Único a que se refere o Inciso I da Decisão de Diretoria n° 247/2009/P, de 06 de 
outubro de 2009

NORMA TÉCNICA E2.166

2ª Edição
julho/2009
09 páginas

Gasômetro úmido para aferição de medidores de volume – Calibração: Método de 
Ensaio

Primeira Edição Abril/1992.

Segunda Edição Julho/2009.

Sumário

1.Escopo

2.Documentos complementares

3.Definição

4.Descrição dos equipamentos

5.Aparelhagem

6.Execução do ensaio

7.Cálculos e resultados

8.Referências bibliográficas

Anexo A - Planilha de Calibração de Gasômetro Úmido 
Anexo B - Tabela Densidade da Água x Temperatura
Anexo C - Tabela de Pressão de Vapor de Água Saturado

1. Escopo
Esta norma descreve o método de calibração de gasômetro úmido utilizado como padrão na 
aferição de medidores de volume de gases (gasômetro seco)

2. Documentos complementares

Não se aplica

3. Definição

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições:

Gasômetro úmido: Aparelho utilizado como padrão secundário para calibrar medidores de 
volume de gases e equipamentos similares.

1. Termômetro
2. Mostrador de nível
3. Válvula para retirada de excesso de água
4. Totalizador de volume 
5. Pés reguláveis para nivelar o gasômetro úmido
6. Nível de bolha
7. Saída do ar
8. Entrada do ar

4.2 Dispositivo padrão por escoamento líquido

O dispositivo padrão por escoamento líquido, juntamente com a balança é utilizado como 
padrão primário. Consiste em um recipiente isento de vazamento, com capacidade de água 
adequada aos diferentes modelos de gasômetros a serem calibrados sendo composto por 
termômetro, manômetro de coluna de água, orifício de entrada de água, orifício de entrada de 
ar e uma válvula utilizada para o escoamento da água durante a calibração.

A figura 2 apresenta esquematicamente a disposição dos aparelhos para ensaio.

Figura 2 - Dispositivo Padrão e Gasômetro Úmido

Fonte: CETESB

1. Entrada do ar no dispositivo padrão.
2. Balança.
3. Indicador de temperatura interna do dispositivo padrão. 
4. Entrada  de água do dispositivo padrão.
5. Manômetro indicador da depressão interna do dispositivo padrão.
6. Indicador de temperatura da água contida no dispositivo padrão.
7. Visor do nível de água contida no dispositivo padrão.
8. Saída de água do dispositivo padrão.
9. Manômetro indicador do diferencial de pressão interna do gasômetro úmido.
10. Visor do nível de água contida no gasômetro úmido.
11. Reguladores de nível  do gasômetro úmido.
12. Saída do ar.
13. Indicador de temperatura interna do gasômetro úmido.

5. Aparelhagem

- Dispositivo Padrão por Escoamento Líquido 

- Balança

- Termômetro com graduação menor ou igual a 1oC

- Manômetro

- Higrômetro

- Barômetro

Observação: Todos os equipamentos listados acima, com exceção do dispositivo padrão por 
escoamento líquido devem ser periodicamente calibrados por empresas acreditadas na Rede 
Brasileira de Calibração (RBC).

6. Execução do ensaio

6.1 Nivelar o gasômetro úmido e observar que a quantidade de água em seu interior, esteja no 
nível indicado.

6.2 Encher com água o dispositivo padrão.

6.3 Montar a aparelhagem conforme mostra a figura 2, observando que a mangueira que faz a 
ligação entre o dispositivo padrão e o gasômetro úmido a ser calibrado, esteja conectada a saída 
do ar.

6.4 Realizar o teste de vazamento 

6.4.1 Fechar a entrada de ar do gasômetro úmido.

6.4.2 Abrir a válvula de saída de água do dispositivo padrão e observar o manômetro, quando 
este indicar a depressão máxima permitida, fechar a válvula e aguardar por um minuto. O 
deslocamento do líquido manométrico observado inicialmente não poderá sofrer alteração, caso 
isto ocorra eliminar o vazamento.

4. Descrição dos equipamentos 

4.1 Gasômetro úmido

Aparelho de diferentes modelos e capacidades, sendo composto por:

- Câmara cilíndrica de aço inoxidável tendo orifícios de entrada e saída de ar, termômetro, 
mostrador de nível, nível de bolha e manômetro de coluna de água (figuras1 e 2).

- Conjunto de pás radiais, alojado no interior da câmara e parcialmente mergulhado em água.
- Registrador de volume de ar, acionado pelo eixo das pás em seu movimento giratório causado 

pela depressão quando da passagem do ar em seu interior.

Figura 1 - Gasômetro úmido

Fonte: CETESB
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