
 Casa Civil
 AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA 
SANTISTA

 Portaria AGEM - 14, de 28-8-2018

Disciplina o vale-refeição no âmbito da Agência 
Metropolitana da Baixada Santista – Agem e dá 
providências correlatas

A Agência Metropolitana da Baixada Santista- Agem, tendo 
em vista o disposto no Decreto 44.127, de 21-07-1999, Artigo 2º, 
Parágrafo único, Incisos 1 e 2;

Considerando que o fornecimento de alimentação à servi-
dores públicos, por meio de vale-refeição, não encontra óbice 
no artigo 128 da Constituição do Estado e pode validamente 
coexistir com o auxílio alimentação instituído pela Lei Estadual 
7.524, de 28-10-1991, e atualizações posteriores, nos termos 
os Pareceres PA-3 257/1992, PA-3 375/1994, AJG 414/1995, PA 
276/2000, PA 290/2007 e PA 01/2010.

Considerando a viabilidade jurídica, reconhecida no Parecer 
PA 290/2007, de que o benefício seja fornecido por meio do cre-
denciamento direto de restaurantes, por meio de inexigibilidade 
de licitação, ou por meio de procedimento licitatório voltada 
à contratação de serviços de administração, gerenciamento, 
emissão, distribuição e fornecimento de cartões magnéticos de 
vale-refeição, nos termos da legislação em vigor.

Considerando que o vale-refeição fornecido por meio de 
suporte eletrônico assegura maior transparência e controle 
por parte da administração contratante, reduzindo o consumo 
de papel e simplificando a gestão contratual em benefício da 
racionalização dos gastos públicos, resolve:

Artigo 1º - O fornecimento de refeições aos servidores da 
Agência Metropolitana da Baixada Santista – AGEM, dar-se-á 
por meio de vale-refeição contratado mediante prévia e regular 
licitação pública;

Artigo 2º - O vale-refeição será concedido por meio de car-
tão eletrônico, com chip, tarja magnética ou tecnologia similar, 
a ser disponibilizado para carga e recarga de créditos mensais 
que viabilizam a aquisição, pelos beneficiados elencados no 
artigo 1º, de alimentos preparados para consumo imediato em 
restaurantes e estabelecimentos congêneres;

§ ÚNICO - O valor diário do vale-refeição será de R$ 33,00, 
podendo ser revisto conforme disponibilidade orçamentária 
anual. Considera-se o mês de março, como base anual para o 
reajuste do valor constante deste § único.

Artigo 3º - O benefício será concedido mensalmente e cor-
responderá aos dias úteis efetivamente trabalhados, conforme 
apurado por meio da frequência informada pelo órgão respon-
sável pelo setor de recursos humanos da AGEM;

§ 1º - Sábados, domingos, feriados, pontos facultativos e 
suspensões de expedientes determinadas pelo chefe do poder 
executivo não serão consideradas como dias úteis efetivamente 
trabalhados para os fins dessa Portaria;

§ 2º - O setor de recursos humanos será responsável pela 
frequência dos servidores assim como será o Gestor do Contrato 
para fins de pagamento da empresa contratada para gerenciar 
o vale-refeição;

Artigo 4º - É vedado o recebimento concomitante de diárias 
parciais e vale-refeição/auxílio alimentação, no caso de desloca-
mentos sem pernoite. A autarquia facultará ao servidor a escolha 
de uma dentre as duas formas de indenização, nos termos do 
Parecer Jurídico CJ/ARTESP 512/2016, item 16.

Artigo 5º - O benefício será concedido proporcionalmente, 
observado o mês de referência, deduzindo-se os registros de 
faltas, licenças e afastamentos de qualquer natureza;

Artigo 6º - O benefício recebido indevidamente por falha 
no registro de frequência, ou por qualquer outro motivo, será 
descontado de uma só vez do vale-refeição devido no mês 
subsequente e nos seguintes, até integral satisfação do débito, 
observadas as normas vigentes;

Artigo 7º - A emissão de segunda via do documento de legi-
timação, em caso de quebra, inutilização ou extravio será custe-
ada pelo usuário, excepcionada as hipóteses de furto ou roubo, 
comprovadas mediante apresentação de boletim de ocorrência;

Artigo 8º - O descumprimento das normas estabelecidas 
nesta portaria, implicará na devolução ao erário do valor 
indevidamente despendido, após a devida apuração da infração 
disciplinar, se for o caso, nos termos da legislação em vigor;

Artigo 9º - Os casos omissos serão analisados pelas direto-
rias correspondentes e pelo diretor executivo;

Artigo 10 - Esta portaria entrará em vigor a partir de 
01-09-2018.

 Governo
 COMISSÃO ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 Comunicado
Ata da 32ª Reunião da Comissão Estadual de Acesso à 

Informação – CEAI, instituída pelo Dec. 60.144-2014, realizada 
às 09:00 horas do dia 27-8-2018, na sede do Arquivo Público 
do Estado de São Paulo, sito à Rua Voluntários da Pátria, 596, 
no Bairro de Santana, na Cidade de São Paulo, de acordo com o 
Comunicado publicado no D.O. de 22-8-2018, sob a presidência 
de Ieda Pimenta Bernardes, da Unidade do Arquivo Público do 
Estado, com a presença dos membros Renata Santiago Pugliese, 
da Procuradoria Geral do Estado, Thaís Lima Vieira, da Secretaria 
da Justiça e da Defesa da Cidadania, Eunice Aparecida de Jesus 
Prudente, da Ouvidoria Geral do Estado e ausente Ana Paula 
Inacio da Silva, da Secretaria de Planejamento e Gestão. A Presi-

dente Ieda Pimenta Bernardes abriu a “Ordem do Dia” e deu iní-
cio ao julgamento, como relatora dos Protocolos 65308182469, 
56998181509, 14011187394, 42640186278, 58130188957, 
31358186768, 31188186767, 47684189497, 37075189176 e 
639191810341, que relatou com base na prerrogativa estabele-
cida no art. 21 do Dec. 58.052-2012; no art. 2º, I, alínea "a” do 
Dec. 60.144-2014; no art. 4º, VI, da Deliberação CEAI n.1-2014, e 
na Deliberação CEAI n-4-2018, publicada no D.O. em 12-4-2018, 
em que não conheceu dos recursos por manifesta inadmissi-
bilidade consubstanciada na ausência de interesse recursal; a 
Comissão por unanimidade acompanhou a proposta da relatora; 
já os Protocolos 44462183980, 61778185794 e 44325189865 
tiveram seus julgamentos convertidos em diligência. Nos termos 
do parágrafo 2º do art. 16 do Regimento Interno, Deliberação 
CEAI n. 1-2014, a Presidente traz para conclusão do julgamento 
o Protocolo 61542184720, em que não se manifestou no mérito 
por conta do resultado positivo da diligência, determinando 
que o órgão demandado notifique diretamente o interessado 
por meio do Sistema SIC.SP, dando-lhe ciência da resposta que 
ofertou à esta CEAI, em todo o seu conteúdo, sem prejuízo das 
providências semelhantes adotadas pela Secretaria Executiva 
da Comissão; a Comissão por unanimidade acompanhou a pro-
posta da relatora. Em seguida deu a palavra a Eunice Aparecida 
de Jesus Prudente, relatora do Protocolo 69767187890, que 
conheceu e para o qual negou provimento; Renata Santiago 
Pugliese pediu vistas do Protocolo. A palavra foi então conce-
dida para Renata Santiago Pugliese, relatora dos Protocolos 
54725182897, 55136182899, 54529182896, 63867186923, os 
quais tiveram o julgamento convertido em diligência. Dada 
a ausência da relatora, o Protocolo 8568318570 foi retirado 
de pauta. Por fim manifestou-se Thaís Lima Vieira, relatora do 
Protocolo 49588184554, que conheceu e negou provimento ao 
recurso; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta 
da relatora. Finda a ordem do dia, a Presidente confirmou a reu-
nião ordinária agendada para o dia 11-9-2018. Nada mais para 
constar eu, Jorge Leite Bittencourt, lavrei a presente ata, que lida 
e aprovada, segue assinada por mim_____________________
___________________, Secretário convocado para secretariar 
a reunião, e pelos membros.

________________________
Ieda Pimenta Bernardes
Presidente
________________________
Renata Santiago Pugliese
Procuradoria Geral do Estado
____________________________
Eunice Aparecida de Jesus Prudente
Ouvidoria Geral do Estado
________________________
Thaís Lima Vieira
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania

 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 CHEFIA DE GABINETE

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 28-8-2018
Processo Fussesp 148369/2014
Considerando que o Convênio Fussesp 368/2014 previa 

em sua cláusula terceira, item II, “a”, entre as atribuições 
da Entidade, implementar o Projeto “Escola de Moda” – 2° 
Fase”, com a realização do curso de roteiro de costura – corte 
e costura em tecido plano e tecido malha, tendo em vista que 
a Entidade convenente descumpriu as metas estipuladas, dando 
ensejo à rescisão do ajuste, com as consequências indicadas na 
cláusula oitava, Declaro rescindido referido Convênio, celebrado 
em 23-10-2014 com o Andes - Agência Nacional de Desenvolvi-
mento Eco-Social, com fundamento no artigo 79, inciso I, c/c o 
caput do artigo 116, ambos da Lei Federal 8666/93, e determino 
a intimação da entidade para restituição integral dos recursos 
financeiros recebidos aos cofres públicos.

 Extrato de Termo de Aditamento ao Convênio
Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao Convênio Fussesp 

205/2017. Processo Fussesp 233550/2017
Parecer Referencial CJ/SG: 03/2017
Partícipes: O Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo 

Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e o Município 
de Pedra Bela, por meio do seu Fundo Social de Solidariedade.

Cláusula Quarta: O prazo de vigência do ajuste, previsto no 
caput da Cláusula Quarta, fica prorrogado até a presente data, 
nos termos do cronograma de trabalho que, juntado à fl. 48 do 
Processo Fussesp 233550/2017, integra o presente instrumento 
para todos os fins.

Ficam mantidas as cláusulas e disposições do convênio 
original, não tenha sido alteradas pelo presente termo.

Data da Assinatura: 24-08-2018.

 Energia e Mineração
 AGÊNCIA REGULADORA DE 
SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Comunicado
Extrato da Ata da 462ª Reunião de Diretoria
Data: 15-8-2018
Local: Sede da Agência Reguladora de Saneamento e Ener-

gia do Estado de São Paulo – Arsesp
1. Aprovada e assinada a Ata da 461ª Reunião.
2. Processo Arsesp.ADM-0085-2017 - Solicitação de reclas-

sificação tarifária e devolução dos valores faturados a maior 
pela distribuidora decorrentes da classificação tarifária indevida 

decido, aplicação de sanção de multa de 20%, sobre o lance 
oferecido e não pago, no valor de R$ 820,00, conforme disposto 
no ítem 8°, subitem 1, alínea A, do leilão público 01/2017.

3- Rogério Adolfo Magalhães – Protocolo 
290101.2018.00073.SADM – Sanção.

Diante dos elementos de instrução do processo SPG 
1360258/2017, do parecer técnico do servidor responsável, 
decido, aplicação de sanção de multa de 20%, sobre o lance 
oferecido e não pago, no valor de R$ 900,00, conforme disposto 
no ítem 8°, subitem 1, alínea A, do leilão público 01/2017.

4- Argeu Barbosa Dias – Protocolo 290101.2018.00074.
SADM – Sanção.

Diante dos elementos de instrução do processo SPG 
1360258/2017, do parecer técnico do servidor responsável, 
decido, aplicação de sanção de multa de 20%, sobre o lance 
oferecido e não pago, no valor de R$ 3.700,00, conforme dis-
posto no ítem 8°, subitem 1, alínea A, do leilão público 01/2017.

5- Argeu Barbosa Dias – Protocolo 290101.2018.00077.
SADM – Sanção.

Diante dos elementos de instrução do processo SPG 
1360258/2017, do parecer técnico do servidor responsável, 
decido, aplicação de sanção de multa de 20%, sobre o lance 
oferecido e não pago, no valor de R$ 3.020,00, conforme dis-
posto no ítem 8°, subitem 1, alínea A, do leilão público 01/2017.

 Comunicado
Audiências Públicas
Lei Orçamentária Anual – LOA 2019
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planeja-

mento e Gestão, atendendo ao que dispõe a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal e suas alterações e o previsto no Projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 2019, realizará Audiências Públicas 
nas Regiões Administrativas, Metropolitanas e Aglomerados 
Urbanos, no período de 31 de julho a 31-08-2018.

A realização desse trabalho visa assegurar a participação 
popular e a transparência do processo de elaboração do projeto 
de Lei Orçamentária Anual – LOA 2019, possibilitando que o 
cidadão identifique quais ações são consideradas mais relevan-
tes para o desenvolvimento socioeconômico do Estado de São 
Paulo e de suas regiões.

Quem preferir participar virtualmente basta acessar o site 
da Secretaria de Planejamento e Gestão http://www.planeja-
mento.sp.gov.br ou o portal do Governo http://www.saopaulo.
sp.gov.br, a partir de 31 de julho.

Convite
Nesse sentido, convida toda a comunidade e seus repre-

sentantes para participar das Audiências Públicas Regionais de 
Jundiaí, Piracicaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral 
Norte e São Paulo conforme dia, hora e local a seguir:

Audiência: Aglomerado Urbano de Jundiaí
Abrangência: Aglomerado Urbano de Jundiaí
Data: 27-08-2018
Local: Rua Barão de Jundiaí, 128, Centro, Jundiaí
Câmara Municipal de Jundiaí
Horário: 10h
Audiência: Aglomerado Urbano de Piracicaba
Abrangência: Aglomerado Urbano de Piracicaba
Data: 28-08-2018
Local: Rua Alferes José Caetano, 834, Centro, Piracicaba
Câmara Municipal de Piracicaba
Horário: 10h
Audiência: Baixada Santista
Abrangência: Região Metropolitana da Baixada Santista
Data: 29-08-2018
Local: Rua Quinze de Novembro, 137, Centro, Santos
Associação Comercial de Santos
Horário: 10h
Audiência: Vale do Paraíba e Litoral Norte
Abrangência: Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte
Data: 30-08-2018
Local: Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33, Vila 

Santa Luzia, São José dos Campos
Câmara Municipal de São José dos Campos
Horário: 10h
Audiência: São Paulo
Abrangência: Região Metropolitana de São Paulo
Data: 31-08-2018
Local: Avenida Professor Lineu Prestes, 913, Cidade Univer-

sitária, São Paulo
Auditório da Fundação SEADE
Horário: 10h

 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS 
HUMANOS

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO 
ESTADO

 Comunicado
Decisões Finais sobre Inspeção de Saúde para fins de 

Ingresso:
Diva Celia Guabiraba Macedo de Paula - RG 60541883 

– Professor de Educação Básica I - CSCF 6087/2018 – Apto 
- Secretaria de Educação - Candidata considerada Apto para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial. (Comunicado 240)

 Comunicado
Decisões Finais Sobre Inspeção de Saúde para Fins de 

Ingresso
NOME-RG-CARGO-Certificado de Sanidade e Capacidade 

Física-CSCF-DECISÃO
Defensoria Publica do Estado
FABRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA - RG 305381398 - DEFEN-

SOR PUBLICO EST. NIVEL I - CSCF 8728/2018 - Candidato consi-
derado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

Ministerio Publico

da unidade consumidora destinada à atividade comercial, 
classificada pela distribuidora na Classe Residencial. Referência: 
Solicitação 010.101.07516-07 e 030.398.09217-87. Interessa-
dos: Júlia Mirandola Pecchio, neste ato representada por VLB 
Consultoria e Serviços Ltda. – ME.

Colocada a matéria em votação, a Diretoria da Arsesp, 
acompanhando o voto do Relator Paulo Arthur Lencioni Góes, 
deliberou por unanimidade dos presentes considerar o pleito do 
consumidor como Procedente, devendo a distribuidora:

(I) Corrigir a classificação tarifária da Unidade Consumidora, 
no período em que esteve ligada com atividade comercial, para 
a Classe Comercial;

(II) Restituir os montantes faturados a maior, a título de 
tarifas e tributos, por valor igual ao dobro do que foi pago em 
excesso, descontados os valores já restituídos de forma simples, 
por não enquadrar o erro de classificação tarifária em hipótese 
de engano justificável, podendo compensar eventuais dívidas 
que a unidade consumidora possua relativas à prestação do 
serviço público de energia elétrica; e

(III) Caso haja valores a devolver após as devidas com-
pensações, determinar que a devolução dos valores cobrados a 
maior seja feita conforme solicitado pelo reclamante.

3. Processo Arsesp.ADM-0397-2017 - Solicitação de devolu-
ção em dobro dos valores faturados a maior pela distribuidora, 
de quaisquer natureza, seja de tarifas ou tributos, decorrentes da 
classificação tarifária indevida de unidade consumidora destina-
da à Administração Condominial, classificada pela distribuidora 
na Classe Residencial, sendo o correto Classe Comercial. Refe-
rência: Solicitação 010.143.67117-82. Interessados: Condomínio 
Luanda e CPFL Piratininga.

Colocada a matéria em votação, a Diretoria da Arsesp, 
acompanhando o voto do Relator Paulo Arthur Lencioni Góes, 
deliberou por unanimidade dos presentes considerar o pleito do 
consumidor como Procedente, devendo a distribuidora:

(I) Restituir os montantes faturados a maior, a título de 
tarifas e tributos, por valor igual ao dobro do que foi pago em 
excesso, por não enquadrar o erro de classificação tarifária em 
hipótese de engano justificável, podendo compensar eventuais 
dívidas que a unidade consumidora possua relativas à prestação 
do serviço público de energia elétrica; e

(II) Caso haja valores a devolver após as devidas compensa-
ções, determinar que a devolução dos valores cobrados a maior 
seja feita conforme solicitado pelo reclamante.

4. Processos: Arsesp ADM-0083-2018; Arsesp ADM-0084-
2018; Arsesp ADM-0085-2018; Arsesp ADM-0086-2018; Arsesp 
ADM-0087-2018; Arsesp ADM-0088-2018; Arsesp ADM-0089-
2018; Arsesp ADM-0090-2018; Arsesp ADM-0096-2018; Arsesp 
ADM-0139-2018; Arsesp ADM-0143-2018; Arsesp ADM-0144-
2018; Arsesp ADM-0225-2018. Solicitação de devolução em 
dobro de valores faturados a maior, tanto de tarifas quanto de 
tributos, decorrentes da classificação tarifária indevida de uni-
dades consumidoras destinadas à Administração Condominial, 
classificadas pela distribuidora na Classe Residencial, quando 
o correto seria a Classe Comercial. Referência: Anexo I – 13 
solicitações. Interessados: VLB Consultoria e Serviços Ltda - ME, 
representando as 13 unidades consumidoras em questão e 
CPFL Paulista.

Anexo I: Residencial Paineiras Ed Itarana, Edificio Aquidabã, 
Condomínio Ed Leblon e Arpoador, Condomínio Edifício Leblon 
Arpoador, Edificio Carla, Cond Ed Candido Portinari, Condomínio 
Ribatejo, Condomínio Ribatejo, Cond Pq dos Eucaliptos, ASS 
Residencial Jd America, Edifício Residencial Vivaldi, Edifício 
Comercial Riachuelo, Condomínio Edifício Ilha Bella.

Colocada a matéria em votação, a Diretoria da Arsesp, 
acompanhando o voto do Relator Paulo Arthur Lencioni Góes, 
deliberou por unanimidade dos presentes considerar Proce-
dentes os pleitos dos consumidores relacionados no Anexo I, 
devendo a distribuidora:

(I) efetuar a devolução de todos os valores faturados a 
maior, tanto de tarifas quanto de tributos, em valor equivalente 
ao dobro do que foi pago em excesso pelas unidades consu-
midoras em questão, descontando os valores já restituídos, 
acrescidos de atualização monetária com base na variação 
do IGP-M e juros de mora de 1% ao mês calculados pro rata 
die, nos exatos termos do artigo 113 da Resolução 414/2010, 
podendo compensar do valor a devolver eventuais dívidas que 
a unidade consumidora possua relativas à prestação do serviço 
público de energia elétrica; e

(II) Caso haja valores a devolver após as devidas compensa-
ções, determinar que a devolução dos valores cobrados a maior 
seja feita conforme solicitado pelo reclamante. 

 Planejamento e Gestão
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário Adjunto, de 27-8-2018
Sistema e-Sanções.
Processo SPG: 1360258/2017.
Interessado: Grupo Central de Transportes Internos.
Assunto: Alienação, através de Leilão, de veículos com direi-

to à documentação e veículos em fim de vida útil, depositados 
no Pátio Diadema – Fabiana Cusato – Decreto 56.827/2011 e 
57.220/2001.

1- David Soares Ferreira – Protocolo 290101.2018.000071.
SADM – Sanção.

Diante dos elementos de instrução do processo SPG 
1360258/2017, do parecer técnico do servidor responsável, 
decido, aplicação de sanção de multa de 20%, sobre o lance 
oferecido e não pago, no valor de R$ 840,00, conforme disposto 
no item 8º, subitem 1, alínea A, do leilão público 01/2017.

2- David Soares Ferreira – Protocolo 290101.2018.00072.
SADM – Sanção.

Diante dos elementos de instrução do processo SPG 
1360258/2017, do parecer técnico do servidor responsável, 
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