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incluir a programação, contendo: data, horário e duração da 
interrupção do serviço e de seu restabelecimento, bem como os 
limites da área afetada;

I.3.3. As antecedências mínimas, os tempos máximos para 
interrupção e demais procedimentos constantes do item I.3.2 
supracitado devem ser informados, por meio de documento 
escrito e individual, quando se tratar de Unidades Usuárias 
ligadas a atividades essenciais (escolas, presídios, hospitais) e 
indústrias.

I.4. Da Religação
I.4.1. Ter os serviços de distribuição de gás religados, no 

caso de interrupção indevida, no prazo máximo de até 4 (qua-
tro) horas, a partir da constatação pela Concessionária ou de 
manifestação do Usuário, sem exigência de quaisquer despesas 
ao Usuário;

I.4.2. Ter os serviços de distribuição de gás religados, no 
prazo máximo de 01 (um) dia útil, após comunicação do paga-
mento de fatura pendente, obrigando-se o Usuário a comprovar 
a quitação dos débitos no momento da religação.

I.5. Da Medição (equipamentos de medição e leitura)
I.5.1. Ter, em 1 (um) dia útil, substituído o medidor instalado 

na Unidade Usuária, após a constatação de defeito;
I.5.1.1. Obter a resposta à solicitação de verificação de 

leitura e consumo, em até 3 (três) dias úteis, contados da data 
da solicitação;

I.5.1.2. Obter, quando solicitado pelo Usuário, resultado 
de aferição e laudo correspondente a medidor suspeito, em 
decorrência de verificação de leitura e consumo, em até 8 (oito) 
dias úteis, contados da data em que ocorreu troca do medidor;

I.5.1.3. Ser comunicado, por escrito e com antecedência 
mínima de 2 (dois) dias úteis, sobre a substituição dos equipa-
mentos de medição instalados na Unidade Usuária;

I.5.2. Ser informado, por escrito, sobre modificação da data 
prevista para leitura dos medidores ou qualquer alteração do 
calendário com o mínimo de 10 (dez) dias de antecedência, o 
que pode ser feito inclusive por mensagens na Fatura de Gás.

I.5.3. Obter resposta sobre sua solicitação de verificação de 
pressão e de Poder Calorífico Superior - PCS do gás, em até 10 
(dez) dias úteis, contados da data de recebimento da solicitação, 
pela Concessionária.

I.6. Dos Valores
I.6.1. Ter a devolução de valores cobrados indevidamente, 

em decorrência de erros de faturamento, inclusive quando 
ocorrer pagamento em duplicidade da conta, em até 3 (três) 
dias úteis, ou na conta de gás seguinte, conforme a preferência 
do Usuário;

I.6.2. Ser ressarcido, em dobro, por valores cobrados e pagos 
indevidamente, salvo hipótese de engano justificável.

I.7. Do Ressarcimento
I.7.1. Receber pagamento de penalidade, a título de ressar-

cimento, nos termos do Contrato de Concessão da Concessioná-
ria, em até 20 (vinte) dias úteis contados da data da reclamação 
pelo Usuário, sempre que ficar demonstrada a sua procedência, 
no caso de não cumprimento das obrigações previstas nos 
seguintes itens deste contrato: I.2.9; I.3.2; I.4.1; I.4.2; I.5.1; I.5.3; 
I.6.1 e I.8.2.

I.8. Da Assistência e Orientação Técnica
I.8.1. Receber informações, de forma permanente e ade-

quada, sobre os cuidados especiais que o gás requer na sua 
utilização;

I.8.2. Ter o pedido para execução de serviços de assistência 
técnica atendido, em até 1 (um) dia útil, quando o pedido cor-
responder a Unidade Usuária atendida em baixa pressão, e 2 
(dois) dias úteis, quando se tratar de Unidade Usuária atendida 
em média ou alta pressão, contado da data de aceitação do 
correspondente orçamento pelo Usuário.

I.9. Dos Programas Especiais
I.9.1. Ter acesso a programas especiais, no Segmento 

Residencial, para os Usuários aposentados e desempregados, 
no tocante a tarifas de consumo mínimo e procedimentos para 
prorrogação de prazo de vencimento de contas e interrupção do 
fornecimento, nos termos aprovados pela Arsesp;

I.10. Da Qualidade
I.10.1. Receber gás canalizado, em sua Unidade Usuária, na 

classe de pressão e demais padrões de qualidade estabelecidos;
I.10.2. Receber o gás canalizado com seu cheiro caracterís-

tico (devidamente odorado).
I.11. Da Titularidade
I.11.1. Responder apenas por débitos relativos à conta de 

gás de sua responsabilidade, exceto no caso de sucessão civil, 
industrial ou comercial.

I.12. Dos demais Direitos
I.12.1. Ter os demais direitos do Usuário fiscalizados, 

periodicamente, pela Arsesp. Eventuais reclamações do Usuário 
deverão se dar nos termos da Cláusula Oitava deste Contrato.

II - As principais obrigações do Usuário são as que se 
seguem:

II.1. Do Pagamento da Conta de Gás:
II.1.1. Pagar pontualmente a Conta de Gás, relativas aos 

serviços prestados, sujeitando-se às penalidades cabíveis, em 
caso de atraso de pagamento.

II.2. Do Livre Acesso de Representantes da Concessionária:
II.2.1. Garantir aos agentes credenciados da Concessionária 

livre acesso aos locais em que estiverem instalados os equi-
pamentos de medição, para fins de manutenção, interrupção 
da prestação dos serviços e leitura, bem como aos locais de 
utilização do gás, para fins de inspeção.

II.3. Da Responsabilidade:
II.3.1. Os Usuários são responsáveis pelas obras de pavi-

mentação, repavimentação ou paisagismo, em área da Unidade 
Usuária, que se fizerem necessárias em decorrência da insta-
lação ou manutenção, conforme o caso, do Ramal Interno ou 
Ramal de Serviço;

II.3.2. Após o Ponto de Entrega, a Concessionária não é 
responsável por danos causados a pessoas ou bens, decorrentes 
de deficiência técnica da Instalação Interna de responsabilidade 
do Usuário, ou de sua má utilização, ainda que a tenha subme-
tido à vistoria;

II.3.3. Contribuir e zelar para a permanência das boas 
condições dos bens e equipamentos, através dos quais lhe são 
prestados os serviços, respondendo ainda pelos danos que, 
comprovadamente, por sua ação ou omissão, vier a causar aos 
mesmos;

II.3.4. Responder pela guarda e integridade dos equipamen-
tos de medição instalados na Unidade Usuária; e

II.3.5. Manter, em local de livre e fácil acesso, o abrigo ou a 
caixa de medição, que deve ser, exclusivamente, destinado para 
a instalação de equipamentos de propriedade da Concessionária 
necessários à prestação do serviço.

II.4. Da Comunicação:
II.4.1. Informar à Concessionária seus dados cadastrais e, 

imediatamente, as correspondentes alterações, responsabilizan-
do-se pela veracidade dos mesmos;

II.4.2. Informar à Concessionária quando desocupar definiti-
vamente a Unidade Usuária ou, quando for o caso, a interrupção 
do fornecimento, sob pena de responder pelos débitos penden-
tes daquela Unidade Usuária até a data de comunicação da 
alteração de titularidade ou do pedido de desligamento;

II.4.3. Comunicar à Concessionária qualquer modificação 
efetuada nas instalações de sua responsabilidade;

II.4.4. Comunicar à Arsesp e às autoridades competentes 
eventuais irregularidades praticadas pela Concessionária na 
prestação dos serviços;

II.4.5. Informar ao Poder Público, à Concessionária e à 
Arsesp, as irregularidades referentes aos serviços prestados, de 
que tenha tomado conhecimento.

DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE DIS-
TRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO

A (nome da Concessionária), CNPJ nº (00.000.000/0000-
00), com sede (endereço completo), doravante denominada 
Concessionária, e (nome do Usuário), (documento de identifi-
cação e número), (conforme aplicável, CPF ou CNPJ), doravante 
denominado Usuário, responsável pela Unidade Usuária nº 
(número de referência), situada na (o) (endereço completo da 
Unidade Usuária), aderem, de forma integral, a este Contrato de 
Prestação de Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado 
para Unidade Usuária atendida em (classe de pressão) Pressão, 
na forma de Contrato de Adesão, devidamente aprovado pela 
Arsesp, nos termos da Deliberação Arsesp 749/17, e com base 
nas Condições Gerais de Fornecimento de Gás Canalizado, e 
pelos demais regulamentos que disciplinam a prestação do 
serviço público de distribuição de gás canalizado c/c, incluindo a 
Lei 8.078, de 11-09-1990, quando aplicável.

DAS DEFINIÇÕES
CLÁUSULA PRIMEIRA - Para os efeitos deste Contrato de 

Adesão, doravante denominado simplesmente Contrato, são 
adotadas as seguintes definições:

Condições Gerais de Fornecimento de Gás Canalizado: con-
dições gerais que devem ser observadas pela Concessionária, na 
prestação dos serviços de distribuição de gás canalizado, e pelo 
Usuário, na utilização do referido gás na Unidade Usuária, nos 
termos da Deliberação Arsesp 732de 06-07-2017;

Arsesp: Agência Reguladora de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo, responsável pela regulação, controle e 
fiscalização da prestação dos serviços de energia no Estado de 
São Paulo;

Instalação Interna: infraestrutura de distribuição e utilização 
de Gás, construída a partir do Medidor, no caso de atendimento 
em baixa pressão ou do Conjunto de Regulagem e Medição, no 
caso de atendimento em média e alta pressão, e mantida pelo 
seu Usuário, que é constituída por tubos, conexões, válvulas e 
outros componentes, incluindo os equipamentos que utilizam 
o Gás fornecido pela Concessionária, e cuja finalidade é a de 
fazer fluir e consumir o Gás Canalizado, em consonância com as 
normas e os regulamentos exigíveis;

Ponto de Entrega: local físico, fixo e determinado, situado na 
divisa entre a via pública e a propriedade da Unidade Usuária, 
que caracteriza o limite de responsabilidade do fornecimento de 
Gás, da Concessionária para uma Unidade Usuária, salvo o dis-
posto no §1º do artigo 10 da Deliberação 732/17, o qual prevê 
que Concessionária poderá, sob sua responsabilidade, inclusive 
no que se refere à manutenção do ramal interno, definir outro 
local para Ponto de Entrega da Unidade Usuária;

Segmento de Usuários: é todo o conjunto de Usuários con-
siderado nas Tabelas de Tarifas que integram a regulamentação 
específica da Arsesp, aplicável a cada área de Concessão;

Unidade Usuária: imóvel onde se encontra localizado o 
Ponto de Entrega, podendo ser Ativo ou Inativo, nos termos do 
artigo 2º, XLIX da Deliberação 732/2017;

Usuário: pessoa física ou jurídica, legalmente representada, 
que utilize os Serviços de Distribuição de Gás prestados pela 
Concessionária, em uma ou mais Unidades Usuárias e que 
assuma a responsabilidade pelo pagamento da(s) quantidade(s) 
de Gás consumida(s) e pelas demais obrigações legais, regula-
mentares e contratuais.

DO OBJETO
CLÁUSULA SEGUNDA - Constitui objeto de o presente 

Contrato dispor sobre as principais condições da prestação e 
utilização do serviço público de distribuição de gás canalizado, 
que devem ser observadas pela Concessionária e pelo Usuário, 
de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento de Gás 
Canalizado (Deliberação 732/2017), e sem prejuízo dos demais 
regulamentos expedidos pela Arsesp.

DA ABRANGÊNCIA
CLÁUSULA TERCEIRA - Este Contrato disciplina a prestação 

dos serviços de distribuição de gás canalizado.
DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CLÁUSULA QUARTA - Os principais direitos e obrigações do 

Usuário estão definidos, conforme seguem:
I - Os principais direitos do Usuário são os que se seguem:
I.1. Da Conta de Gás
I.1.1. Escolher uma entre pelo menos 6 (seis) datas disponi-

bilizadas pela Concessionária para vencimento da conta de gás, 
com diferença mínima de 5 (cinco) dias entre uma data e outra;

I.1.2. Receber a conta de gás com antecedência mínima de 
5 (cinco) dias da data do vencimento;

I.1.3. Ser informado, na conta de gás, entre outras coisas, 
sobre a eventual constatação de débitos anteriores;

I.1.4. Ser informado na conta de gás sobre os volumes de 
gás consumidos nos últimos 12 (doze) meses;

I.1.5. Ser informado, na conta de gás: (i) da fórmula 
matemática que demonstre ao Usuário a composição do valor 
correspondente ao fornecimento de Gás, considerando o volu-
me de Gás medido, os Fatores de Correção aplicáveis sobre o 
mencionado volume, a Tarifa do Gás considerada (com ICMS) e 
os Tributos incidentes; e (ii) da ocorrência de reajuste da tarifa 
de gás canalizado, número da Deliberação da Arsesp e a data 
de sua vigência; e

I.1.6. Receber Segunda Via da conta de gás, em até 3 
(três) dias úteis, contados da data da solicitação pelo Usuário, 
devendo os eventuais custos serem informados por ocasião da 
solicitação.

I.2. Do Atendimento das Solicitações/Reclamações (por 
escrito, pessoal e telefônico)

I.2.1. Ter o serviço de atendimento telefônico gratuito dispo-
nível 24 (vinte e quatro) horas por dia para chamadas referentes 
a ocorrências de emergência;

I.2.2. Receber da Concessionária o número do protocolo 
ou o número da ordem de serviço e os prazos regulamentares 
relativos aos serviços solicitados, tanto em atendimento pessoal 
como por telefone;

I.2.3. Ser informado, antecipadamente, do(s) custo(s) do(s) 
serviço(s) solicitado(s), quando for o caso;

I.2.4. Ser atendido em suas solicitações e reclamações feitas 
à Concessionária, sem ter que se deslocar do município onde 
está situada a Unidade Usuária;

I.2.5. Ser informado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
sobre as providências adotadas quanto às solicitações, consul-
tas, informações e reclamações, ressalvados os casos em que 
houver outra determinação da Arsesp; I.2.6. Ter, para fins de con-
sulta, nos locais de atendimento, acesso às Normas e Padrões 
da Concessionária e às Condições Gerais de Fornecimento de 
Gás Canalizado;

I.2.7. Ser atendido em até 15 (quinze) minutos, quando o 
atendimento (pessoal) for realizado em agência ou loja creden-
ciada pela Concessionária;

I.2.8. Receber, para fins de consulta, sempre que solicitar 
cadastro de empresas especializadas na elaboração de projetos 
e execução de obras necessárias à ligação, bem como modifica-
ção das instalações existentes;

I.2.9. Em logradouros servidos pela rede de distribuição, 
excluídos os casos de necessidade de obras, ter sua ligação 
efetuada no prazo de até 1 (um), 2 (dois) ou 5 (cinco) dias úteis, 
quando o pedido referir-se a Unidade Usuária atendida, respec-
tivamente, em baixa, média ou alta pressão.

I.3. Da Interrupção do Fornecimento do Gás
I.3.1. Ser informado, por escrito, com antecedência mínima 

de 10 (dez) dias, sobre a possibilidade da interrupção de forne-
cimento por falta de pagamento, sendo que a interrupção deverá 
ocorrer em dia úteis, no horário de 08h às 18hs;

I.3.2. Ser informado sobre a previsão de interrupções pro-
gramadas, por meio de jornais, revistas, rádio, televisão, ou outro 
meio de comunicação, com antecedência mínima de 72 (setenta 
e duas) horas, sendo que o tempo máximo para a interrupção 
não poderá exceder a 12 (doze) horas, devendo a informação 

observância das recomendações constantes do opinativo e das 
normas legais e regulamentares pertinentes."

No processo SE-62-2018 (SG-366.612-18), sobre ressarcimento 
de débito: "Diante dos elementos de instrução constantes dos 
autos, destacando-se a representação do Secretário da Educação e 
o Parecer 283-2018, da Assessoria Jurídica do Gabinete do Procu-
rador Geral do Estado, autorizo que o ressarcimento do débito do 
Município de Ubirajara para com o Estado, decorrente do descum-
primento parcial do Convênio celebrado em 1º-8-2016, faça-se em 
24 parcelas mensais e consecutivas, observadas as normas legais 
e regulamentares atinentes à espécie e as recomendações assina-
ladas no referido pronunciamento do órgão jurídico-consultivo."

No processo SE-227-2018 (SG-366.614-18), sobre ressarci-
mento de débito: "Diante dos elementos de instrução constantes 
dos autos, destacando-se a manifestação do Secretário da Edu-
cação e o Parecer 270-2018, da Assessoria Jurídica do Gabinete 
do Procurador Geral do Estado, autorizo que o ressarcimento do 
débito do Município de São Vicente, decorrente do descumpri-
mento do Convênio SE 3387, celebrado em 31-8-2009, seja feito 
em 72 parcelas mensais e consecutivas, observadas as normas 
legais e regulamentares pertinentes e as recomendações assina-
ladas no aludido parecer."

 Governo
 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 CHEFIA DE GABINETE

 Extrato de Termo de Aditamento de Convênio
Processo 907796/2017
Parecer Jurídico 299/2015
Partícipes: O Estado de São Paulo, através do Fundo Social 

de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município de Lin-
dóia, por meio do seu Fundo Social de Solidariedade

Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio 
133/2017 – Projeto Padaria Artesanal

Cláusula(s) Aditada(s): Cláusula Quarta – O prazo de vigên-
cia do ajuste, previsto no caput da Cláusula Quarta, fica prorro-
gado até 30-09-2018, nos termos do cronograma de trabalho 
que, juntado à fl. 48 dos autos, integra o presente instrumento 
para todos os fins.

Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições do Con-
vênio original não alteradas pelo presente termo.

Data da assinatura:17-05-2018

 AGÊNCIA REGULADORA DE 
SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Deliberação Arsesp 795, de 18-05-2018

Dispõe sobre a aprovação do modelo do Contrato 
de Adesão para unidades usuárias dos serviços 
de distribuição de gás canalizado, atendidas em 
volumes mensais inferiores a 50.000m³

A Diretoria da Agência Reguladora de Saneamento e Ener-
gia do Estado de São Paulo - Arsesp, em cumprimento ao dispos-
to na Lei Complementar 1.025, de 7 de dezembro de 2007, e no 
Decreto 52.455, de 7 de dezembro de 2007:

considerando o comprometimento da Arsesp com o contínuo 
processo de aperfeiçoamento de sua regulação com base em sua 
experiência e nas demandas dos diversos agentes do setor;

considerando que as disposições instituídas, por meio da 
Deliberação Arsesp 791, de 03-05-2018, contemplaram a neces-
sidade de aprimoramento e atualização das condições gerais de 
fornecimento de gás canalizado, previstas na Deliberação Arsesp 
732, de 06-07-2017;

considerando que a Deliberação Arsesp 791, de 03-05-2018, 
alterou os artigos 5°, §8°; 41, §9° e 67, §7°, da Deliberação Arsesp 
732, de 06-07-2017, que dispõe sobre as condições gerais de 
fornecimento de gás canalizado no Estado de São Paulo;

considerando que a Deliberação Arsesp 749, de 25-08-2017, 
aprovou o modelo de Contrato de Adesão para unidades usuá-
rias dos serviços de distribuição de gás canalizado, atendidas em 
volumes mensais inferiores a 50.000m³;

considerando que o Contrato de Adesão é o instrumento 
cujas cláusulas estão vinculadas às normas e regulamentos 
aprovados pela Arsesp, não podendo o seu conteúdo ser modifi-
cado pela Concessionária ou pelo Usuário;

considerando que, de acordo com a alínea “c”, do inciso 
I, do artigo 5º da Deliberação Arsesp 732, de 06-07-2017, os 
Usuários dos serviços de distribuição de gás canalizado devem 
celebrar Contrato de Adesão, quando o volume correspondente 
ao consumo de gás previsto for inferior a 50.000m³ (cinquenta 
mil metros cúbicos) por mês; e

considerando que o Contrato de Adesão deve contemplar as 
atualizações das condições da prestação e utilização do Serviço 
de Distribuição de Gás Canalizado, previstas nos regulamentos 
expedidos pela Arsesp, conforme artigo 25, da Deliberação 
Arsesp 732, de 06-07-2017.

DELIBERA:
Artigo 1° - Aprovar o modelo do Contrato de Adesão a viger 

entre Concessionária e o Usuário dos serviços de distribuição 
de gás canalizado, para consumos cujo volume seja inferior a 
50.000m³ (cinquenta mil metros cúbicos) por mês, nos termos 
estabelecidos pela Deliberação Arsesp 732, de 06-07-2017, com 
redação alterada pela Deliberação Arsesp 791, de 03-05-2018, e 
na forma constante do anexo desta Deliberação.

§1º - Para a implantação do Contrato de Adesão, anexo à 
Deliberação, a Concessionária deverá encaminha-lo ao respon-
sável pela Unidade Usuária:

a) No prazo de até 90 (noventa) dias, aos Usuários já liga-
dos em seu sistema de distribuição;

b) Para novos Usuários antes da data da efetiva ligação.
§2º - O Contrato de Adesão deve ser encaminhado ao 

Usuário com Aviso de Recebimento (AR) ou por outra forma que 
assegure o seu recebimento.

Artigo 2º - O Contrato de Adesão a ser adotado pelas Conces-
sionárias deve propiciar a fácil leitura, conter caracteres legíveis, 
informar os canais de relacionamento e os endereços de contato 
da Concessionária e da Agência Reguladora devendo, ainda, ser 
disponibilizado nos canais de relacionamento com o Usuário.

Artigo 3º - A Concessionária deve informar aos Usuários, 
nas contas de gás dos 03 (três) meses subsequentes e na rede 
mundial de computadores, por meio de mensagem clara e des-
tacada, que o Contrato de Adesão sofreu alterações em razão da 
Deliberação Arsesp 791/2018 e que uma via atualizada pode ser 
encaminhada aos titulares de Unidades Usuárias que desejem 
receber essa nova versão impressa, observando-se o prazo des-
crito no §1º, do artigo 1º da presente Deliberação.

Artigo 4º - O Contrato de Adesão se aplica, obrigatoriamen-
te, à prestação dos serviços de distribuição de gás canalizado 
aos Usuários pertencentes ao Segmento Residencial, podendo 
aplicar-se a qualquer Segmento de Usuário, quando o volume 
de fornecimento previsto for inferior a 50.000m³ (cinquenta mil 
metros cúbicos) por mês, ressalvado outro Segmento de Usuário 
quando se impuserem outras condições acordadas entre as partes.

Artigo 5º - Esta Deliberação entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando a Deliberação Arsesp 749 de 25-08-2017.

(ANEXO)
MODELO DE CONTRATO DE ADESÃO REFERENTE À PRES-

TAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO

de aditamento ao Convênio DADE 62-2011, celebrado entre 
o Estado, por intermédio da citada Pasta, e o Município de 
Guarujá, no que se refere à prorrogação do prazo de vigência 
do ajuste, condicionada a celebração do aditivo à observância 
das recomendações indicadas na peça opinativa referida, bem 
como das normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie."

No processo STUR-74-2012, vols. I e II (SG-352.891-18), 
sobre convênio: "À vista dos elementos de instrução constantes 
dos autos, em especial da representação do Secretário Adjunto da 
Casa Civil respondendo pelo Expediente da Secretaria de Turismo 
e do Parecer 315-2018, da Assessoria Jurídica do Gabinete do 
Procurador Geral do Estado, autorizo a formalização do segundo 
termo de aditamento ao Convênio DADE 107-2012, celebrado 
entre o Estado, por intermédio da Pasta do Turismo, e o Muni-
cípio de Avaré, visando à prorrogação do prazo de vigência do 
ajuste, ficando condicionada a formalização da avença ao prévio 
atendimento das recomendações do órgão jurídico-consultivo, 
e observadas, as normas legais e regulamentares pertinentes."

No processo STUR-111-2012, vols. I ao IV (SG-345.938-18), 
sobre convênio: "À vista dos elementos de instrução constantes 
dos autos, em especial da representação do Secretário Adjunto da 
Casa Civil respondendo pelo expediente da Secretaria de Turismo 
e do Parecer 291-2018, da Assessoria Jurídica do Gabinete do 
Procurador Geral do Estado, autorizo que a formalização de termo 
de aditamento ao Convênio DADE 91-2012, celebrado entre o 
Estado, por intermédio da Pasta do Turismo, e o Município de Para-
guaçu Paulista, no que se refere à prorrogação do prazo e vigência 
do ajuste, condicionada a celebração do aditivo à observância das 
recomendações indicadas na peça opinativa referida, bem como 
das normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie."

No processo STUR-114-2012, vols. I ao V (SG-352.902-18), 
sobre convênio: "À vista dos elementos de instrução constantes 
dos autos, em especial da representação do Secretário Adjunto da 
Casa Civil respondendo pelo Expediente da Secretaria de Turismo 
e do Parecer 295-2018, da Assessoria Jurídica do Gabinete do 
Procurador Geral do Estado, autorizo a formalização de termo 
de aditamento ao Convênio DADE 120-2012, celebrado entre o 
Estado, por intermédio da Pasta do Turismo, e o Município de Para-
napanema, no que se refere à prorrogação do prazo de vigência 
do ajuste, condicionada a celebração do aditivo à observância das 
recomendações indicadas na peça opinativa referida, bem como 
das normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie."

No processo Stur-128-12 vols. I ao III (SG-476.598-18), 
sobre convênio: "À vista dos elementos de instrução constantes 
dos autos, em especial da representação da Assessora Técnica de 
Gabinete respondendo pelo Expediente da Secretaria de Turismo 
e do Parecer 276-2018, da Assessoria Jurídica do Gabinete do 
Procurador Geral do Estado, autorizo a formalização de termo 
de aditamento ao Convênio DADE 138-2012, celebrado entre 
o Estado, por intermédio da Pasta do Turismo, e o Município de 
Joanópolis, no que se refere à prorrogação do prazo de vigência 
do ajuste, condicionada a celebração do aditivo à observância 
das recomendações indicadas na peça opinativa referida, bem 
como das normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie."

No processo SGP-34.807-13, sobre pedido de concessão 
de pensão especial: "À vista dos elementos de instrução cons-
tantes dos autos, destacando-se o Relatório CER-32 14-2017, 
da Comissão Especial da Revolução Constitucionalista de 1932 
e o Parecer 303-2018, da Assessoria Jurídica do Gabinete do 
Procurador Geral do Estado, defiro o pedido de concessão da 
pensão especial formulado por Leobaldo Pires de Campos, RG 
34.643.620-5, em razão da comprovação de sua incapacidade 
civil e da participação de seu pai no conflito revolucionário."

No processo SGP-21.213-15, sobre pedido de reconsidera-
ção: "À vista dos elementos de instrução constantes dos autos, 
destacando-se o Relatório CER-32 6-2018, da Comissão Especial 
da Revolução Constitucionalista de 1932, o Parecer CJ/SEFAZ 
85-2018 e o Parecer 289-2018, da Assessoria Jurídica do Gabine-
te do Procurador Geral do Estado, deixo de conhecer do pedido 
de reconsideração interposto por Victoria Vedovatto Duva, RG 
7.353.612, por intempestivo e, caso fosse possível conhecê-lo, 
seria para indeferí-lo, por falta de amparo legal, mantendo-se a 
decisão impugnada pelos seus jurídicos fundamentos."

No processo SF-14161-800280-2016 (SG-6.014-17), sobre 
reposição de quantias: "À vista dos elementos de instrução 
constantes dos autos, destacando-se as manifestações exaradas 
no âmbito das Secretarias da Fazenda e de Planejamento e 
Gestão, bem assim o Parecer 305-2018, da Assessoria Jurídica 
do Gabinete do Procurador Geral do Estado, fica dispensada a 
reposição de quantias recebidas indevidamente, entre 1º-4-2012 
a 31-10-2014, no montante de R$ 25.174,34, por Ignes Irma 
Ribotta, RG 8.357.183, a título de complementação de pensão, 
em face da boa-fé com que se houve a interessada."

No processo SE-604-17 (SPG-91.675-18), sobre abertura de 
concurso público para o provimento de cargos de Oficial Adminis-
trativo: "Diante dos elementos de instrução do processo, da expo-
sição de motivos do Secretário da Educação e das manifestações 
das Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda, autorizo 
a Pasta requerente a adotar as providências necessárias para a 
abertura de concurso público, visando ao provimento de 167 cargos 
de Oficial Administrativo, em vacâncias decorrentes de exonerações, 
demissões, falecimentos e aposentadorias, que ocorreram após 
junho de 2017, observadas as disponibilidades orçamentárias e 
obedecidos os demais preceitos legais e regulamentares atinentes 
à espécie."

No processo PGE 16847-675391-2017 (SJDC-924.191-17), 
sobre aterramento de uma piscina: "Diante dos elementos de 
instrução do presente, especialmente do Relatório Técnico de 
fls. 4/5, do Parecer CJ/SJDC 28-17, da Consultoria Jurídica da 
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania (fls.14/15) e da 
manifestação do Conselho do Patrimônio Imobiliário (fls. 19), 
autorizo o aterramento da piscina instalada no imóvel utilizado 
como residência de magistrados pelo Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo, localizado na Avenida 13, nº 109, Município de 
Guaíra, cadastrado no SGI sob nº 54.834, devido a problemas 
estruturais e na impermeabilização, conforme consta dos autos 
deste processo, observadas as normas legais e regulamentares 
atinentes à espécie."

No processo 061693-07-DER-2017-SLT (SLT-307.471-2018), 
sobre permissão de uso: "Diante dos elementos de instrução do 
presente, das manifestações do Departamento de Estradas de 
Rodagem - DER e do Secretario da Pasta de Logística e Transportes 
e a vista da deliberação do Conselho do Patrimônio Imobiliário, 
autorizo a referida autarquia adotar as providências cabíveis, 
objetivando a permissão de uso, a título precário e gratuito e por 
prazo indeterminado, em favor da Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude, de parte de um imóvel de sua propriedade, localizado 
na Rua Castro Alves, 1271, Jardim Santa Lúcia, Município de Ara-
raquara, matriculado sob o nº 106331 do 1º Oficial de Registro de 
Imóveis de Araraquara, cadastrado no SGI sob o nº 7326, compre-
endendo 2 salas, 1 copa e 1 banheiro duplo, totalizando 189,94m2, 
visando a instalação da Diretoria Regional de Esporte, Lazer e 
Juventude de Araraquara, da Secretaria de Esporte Lazer e Juven-
tude, no município, obedecidos os preceitos legais e regulamenta-
res atinentes à espécie. Encaminhe-se à origem, por intermédio da 
Secretaria de Logística e Transporte, para as providências de sua 
alçada, comunicando-se o Conselho do Patrimônio Imobiliário."

No processo SDPCD-771.449-17, sobre organizações da 
Sociedade Civil: "À vista dos elementos de instrução constantes 
dos autos, notadamente da representação da Secretária dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e do Parecer 258-2018, da 
Assessoria Jurídica do Gabinete do Procurador Geral do Estado, 
com fundamento na LF 13.019-2014 e no Dec. Est. 61.981-2016, 
autorizo a abertura de chamamento público para seleção de 
organização da sociedade civil com vistas à celebração de termo 
de colaboração com o Estado, por intermédio da aludida Pasta, 
tendo por objeto a execução de atividades de equoterapia no 
âmbito do Programa Equitação Adaptada, condicionada à prévia 
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