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LEIS . 

LEI N' 9.952, DE 22 DE ABRIL DE 1998 

Altera a Lei ng 8275,.de 29 de março de 1993, 
·que criou a Secretana de Recursos Hídricos, 
Saneamento e Obras 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia legislativa decreta 

e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 12 - Ficam acrescentados à lei n!! 8275, de 

29 de março de 1993, os seguintes dispositivos: 
1- os incisos VIII, IX e X, ao artigo 59: 
"VIIl- Coordenadoria de Recursos Hidricos; 
IX - Coordenadoria de Saneamento; 
X - Coordenadoria de Obras."; 

11- os artigos 52..A, 52-8, 5!lC e fi9-D: 
"Artigo 5º-A - A Coordenadoria de Recursos 

Hídricos terá a seguinte estrutura: 
I - Grupo de Planejamento e Controle; 
11 - Grupo Econõmico - Financeiro; 
111- Grupo de Informações. 
Artigo 5!!..B - A Coordenadoria de Saneamento 

terá a seguinte estrutura: 
1- Grupo Técnico-Gerencial; 
11- Grupo Econõmico - Financeiro; 
111- Grupo de Planejamento e Informações. 
Artigo 5!!..C - A Coordenadoria de Obras terá a 

seguinte estrutura: 
1- Grupo de Planejamento e Controle; 
11- Grupo de Acompanhamento de Obras; 
111 - Grupo de Informações. 
Artigo 5!!..D - Os Grupos referidos nos artigos 5!!.. 

A. !)2.-B e 5!!..C desta lei terão nível de Departamento 
Técnico e cada um contará com um Corpo Técnico." 

SUMÁRIO 

Esta edição, de 80 páginas, contém os 
atos normativos e de interesse geral. 

Casa Civil ....................... . 
Governo e Gestão Estratégica ...... 3 
Economia e Planejamento ......... . 
Justiça e Defesa da Cidadania. . . . . . . 3 
Assistência e Desenvolvimento Social 4 

Emprego e Relações do Trabalho ... . 
Segurança Pública ................ 4 

Administração Penitenciária ...... : . 7 

Fazenda......................... 9 
Agricultura e Abastecimento... ... .. 13 
Educação ................... . . . .. 13 
Saúde ........................... 24 

Energia ......................... . 
Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 
Administração e Modernização 

do Serviço Público .............. 31 

Cultura ..•..••..••.... , . . • • . • • . .. 33 
Ciência, Tecnologia 

e Desenvolvimento Econômico . . .. 33 
Esportes e Turismo ............... 33 
Habitação ....................... 33 
Meio Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33 
Procuradoria Geral do Estado . . . . . .. 34 

Transportes Metropolitanos ........ 34 
Recursos Hídricos, Saneamento Obras 34 
Universidade de São Paulo ......... 35 
Universidade Estadual de Campinas . 36 
Universidade Estadual Paulista. . . . .. 36 
Ministério Público. . . . . . . . . . . . . . . .. 37 
Editais .......................... 43 
Mídia Eletrônica .................. 44 
Concursos.. ..... . .... . ... . ... . .. 51 
Diários dos Municípios. . . . . . . . . . . .. 72 
Partidos Políticos ................ . 
Ministérios e Órgãos Federais ...... . 

Artigo 211- Ficam criados, na Tabela I do Subqua
dro de Cargos Públicos (SOC-I) do Ouadro da Se
cretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, 
enquadrados na Escala de Vencimentos - Comissão, 
instituída pelo artigo 9º da lei Complementar n!! 712, 
de 12 de abril de 1993, os seguintes cargos: 

1- 3 (três) cargos de Coordenador, referência 25; 
11 - 3 (três) cargos de Assistente Técnico de Co

ordenador, referência 22; 
111- 9 (nove) cargos de Diretor Técnico de Depar· 

tamento, referência 22; 
IV - 9 (nove) cargos de Assistente de Planeja

mento e Controle 111, referência 21; 
V· 18 (dezoito) cargos de Assistente de Planeja

mento e Controle 11, referência 19; 
VI - 27 (vinte e sete) de Assistente de Planeja

mento e Controle I, referência 17. 
Artigo 3º - Vetado. 
Artigo 4º - As atribuições das unidades criadas 

por esta lei e a competência de seus dirigentes 
serão fixadas por decreto. 

Artigo 5º - As despesas resultantes da aplicação 
desta lei correrão à conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, ficando o Poder Executivo auto
rizado a abrir, para o corrente exercicio, créditos 
suplementares até o limite de R$1.160.528,67 (hum 
milhão, cento e sessenta mil e quinhentos e vinte e 
oito reais e sessenta e sete centavos), mediante a 
utilização de recursos nos termos do § 1º do artigo 
43 da lei federal nº 4320, de 17 de março de 1964. 

Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 22 de abril de 1998. 
MÁRIO COVAS 
Yoshiaki Nakano 
Secretário da Fazenda 
Hugo Vinicius Scherer Marques da Rosa 
Secretário de Recursos Hídricos, 
Saneamento e Obras 
Fernando Gomez Carmona 
Secretário da Administração e Modernização do 

Serviço Público 
Fernando Leça 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita 
Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicada na Assessoria Técnico-legislativa, 

aos 22 de abril de 1998. 

DECRETOS 

DECRETO NQ 43.045, 
DE 22 DE ABRIL DE 1998 

Reclassifica o Conselho Estadual de Trânsito 
- CETRAN-SP, e as Juntas Administrativas 
de Recursos de Infrações - JARls, para efeito 
de arbitramento de gratificação a seus 
integrantes 

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São 
Pauto, no uso de suas atribuições legais e à vista da 
manifestação da Secretaria da Administração e 
Modernização do Serviço Público, 

Decreta: 
Artigo 111 - Ficam reclassificados de acordo com o 

artigo 1º do Decreto-lei nº 162, de 18 de novembro de 
1969, com redação alterada pela lei Complementar 
nº 755, de 9 de maio de 1994 e pela lei Comple
mentar nº 808, de 28 de março de 1996, para efeito 
de arbitramento da gratificação a que se refere o 
Decreto-lei nº 152, de 18 de setembro de 1969: 

I - do Grupo "CR 'para o Grupo gA·, o Conselho 
Estadual de Trânsito - CETRAN-SP, da Secretaria da 
-Segurança Pública; 

11 - do Grupo -O- para o Grupo "C·, as Juntas 
Administrativas de Recursos de Infrações - JARls, 
da Secretaria da Segurança Pública. 

Artigo 22 - O valor da gratificação devida aos 
integrantes dos órgãos referidos no artigo anterior, 
por sessão a que comparecerem, será calculado 
mediante a aplicação de percentuais sobre a 
referência 11, da Escala de Vencimentos - Comis
são, a que se refere o artigo 92 da lei Complemen
tar nº 712, de 12 de abril de 1993: 

I - de 15% (quinze por cento), para os 
integrantes do Grupo -A-; 

11 - de 8% (oito por cento), para os integrantes 
do Grupo ·C-. 

Parágrafo único - Para o Secretário Chefe do 
Conselho Estadual de Trânsito e para a função de 
Secretário das Juntas Administrativas de Recursos 
de Infrações· JARls, fica fixada a gratificação em 
50% (cinqüenta por cento) daquela atribuída aos 
membros dos respectivos órgãos. 

Artigo 32 - O limite de sessões remuneradas não 
excederá a 9 (nove) mensais. 

Artigo 4º - As despesas resultantes da aplicação 
deste decreto correrão à conta de dotações próprias 
consignadas no Orçamento do Estado, suplemen
tadas se necessário. 

Artigo 5º - Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação,' ficando revogadas as 
disposições em contrário e, especialmente, o 
Decreto n2 10.252, de 30 de agosto de 1977. 

Palácio dos Bandeirantes, 22 de abril de 1998 
MÁRIO COVAS 
José Afonso da Silva 
Secretário da Segurança Pública 
Fernando Leça 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita 
Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e 

Gestão Estratégica, a'os 22 de abril de 1998. 

DECRETO N' 43.046, 
DE 22 DE ABRIL DE 1998 

Autoriza o Secretário da Saúde a, represen
tando o Estado, celebrar convênios no 
âmbito do Sistema Único de Saúde do 
Estado de São Paulo - SUS/SP e dá 
providências correlatas 

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais e conside
rando as diretrizes básicas do Sistema Único de 
Saúde - SUS estabelecidas na Constituição da 
República, na Cànstituição do Estado, na lei 
Federal n' 8.080, de 19 de setembro de 1990 (LOS) e 
na lei Complementar Estadual nº 791, de 9 de 
março de 1995 (Código Estadual de Saúde), 

Decreta: 
Artigo 1!! - Fica o Secretário da Saúde autorizado 

a, representando o Estado, celebrar convênios com 
a União, outros Estados-membros, Municipios, 
entidades públicas e entidades privadas nacionais, 
sem fins lucrativos, visando à implementação e 
execução de ações vinculadas ao Sistema Único de 
Saúde - SUS/SP. 

Parágrafo único - Os ajustes terão por Objeto a 
transferência de tecnologia, recursos técnicos, fi
nanceiros, humanos e materiais entre os partícipes, 
visando ao desenvolvimento, reorganização geren
ciai, aperfeiçoamento e expansão da capacidade 
operacion~1 do Sistema Único de Saúde do Estado. 

Artigo 2º - A instrução dos processos referente a 
cada convênio deverá observar as normas legais e 
regulamentares aplicáveis, inclusive com a 
aprovação da minuta de convênio pela Consultoria 
Jurídica da Pasta da Saúde. 

Artigo 3º - Poderá, ainda, o Secretário da Saúde 
autorizar o afastamento de servidores e 
funcionários dos quadros daquela Secretaria para 
prestar serviços em órgãos municipais' e hospitais 
universitários, integrantes do Sistema Único de 
Saúde do Estado de São Paulo - SUS/SP. 

Artigo 4º· Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicaçâo, revogadas as dispOSições em 
contrário, em especial o Decreto n2 28.410, de 20 de 
maio de 1988. 

Palácio L. 'S Bandeirantes, 22 de abril de 1998 
MÁRIO COVAS 
José da Sifva Guedes 
Secretário da Saúde 
Fernando Leça 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita 
Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e 

Gestão Estratégica, aos 22 de abril de 1998. 

DECRETO N' 43.047, 
DE 22 DE ABRIL DE 1998 

Dispõe sobre a Comissão de Gestão da 
Carreira instituída pelo artigo 25 da Lei 
Complementar n!! 836, de 30 de d.ezembro 
de 1997 e dá providências correfatas 

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento no artigo 25 da lei Complementar nº 
836, de 30 de dezembro de 1997, 

Decreta: 
Artigo 1º - A Comissão de Gestão da Carreira, 

instituída pelo artigo 25 da lei Complementar nº 
836, de 30 de dezembro de 1997, junto à Secretaria 
da Educação, tem por objetivo propor critérios e 
determinar procedimentos para a Evolução 
Funcional dos Integrantes do Quadro do Magistério. 

Artigo 22 - Para fins do disposto no artigo 
anterior, a Comissão de Gestão da Carreira deverá: 

I - estabelecer metodologias para imple
mentação do gerenciamento contínuo e sistema
tizado do processo; 

11 - fixar normas para a caracterização e 
composição dos Fatores Atualização, Aperfeiçoa
mento e Produção Profissional previstos na lei 
Complementar n2 836, de 30 de dezembro de 1997, 
atribuindo-lhes pesos e estabelecendo critérios para 
pontuação de seus componentes; 

111 - elaborar instrumentos para acompanha
mento _e registro dos documentos relativos à 
Evolução Funcional. 

Artigo 3º - A Comissão de Gestão da Carreira 
será constituída por: 

1.- 4 (quatro) representantes da Secretaria da 
Educação; 

II - 1 (um) representante da Secretaria da 
Administração e Modernização do Serviço Público; 

111 - 1 (um) representante do Sindicato de 
Especialistas de Educação do Magistério Oficial do 
Estado de São Paulo - UDEMO: 

IV - 1 (um) representante do Sindicato dos 
Professores do Ensino Oficial do Estado de São 
Paulo· APEOESP; 

V - 1 (um) representante do Centro do Profes
sorado Paulista - CPP; 

VI - 1 (um) representante do Sindicato de 
Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no 
Estado de São Paulo - APASE; 

VII - 1 (um) representante do Conselho Estadual 
de Educação. 

§ 1º - Os representantes referidos nos incisos 11 
a VII serão indicados pelos seus respectivos 
dirigentes e designados pelo Secretário da 
Educação. 

§ 2º - A função de membro da Comissão de 
Gestão da Carreira não será remunerada. 

Artigo 4º - A indicação dos representantes dos 
órgãos e entidades a que se refere o artigo anterior 
deverá ser encaminhada à Secretaria da Educação, 
no prazo de 30 (trinta) dias. 

Artigo 5!! - A Coordenação dos trabalhos ficará a 
cargo de um dos membros da Comissão, a ser 
indicado pelo Secretário da Educação. 

Artigo 6!! - Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 22 de abril de 1998 
MARIO COVAS 
Teresa Roser/ey Neubauer da Silva 
Secretária da Educação 
Fernando Leça 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita 
Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e 

Gestão Estratégica, aos 22 de abril de 1998. 

DECRETO N' 43.048, 
DE 22 DE ABRIL DE 1998 

Altera a Tabela de Custas, Emolumentos e 
Contribuições, referente aos Serviços de 
Registro de Imóveis 

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no artigo 4!! da lei n-º 9.250, de 14 de 
dezembro de 1995, que deu nova redação ao 
·caput- do artigo 12, ,da lei n!! 4.476, de 20 de 
dezembrÇl de 1984, 

Sérgio Jacomino, Org. Estudos Bandeirantes www.arisponline.com.br

(c) 2008, SJ



2.,- D,Q..E.; ~Cll!er Exec., S.eç, I, São.,Paul\l, .• 1j)8 (7.6), qujpta,feira, 23 ab •. 1998 

Considerando as ponderações trazidas pelo 
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania que 
encaminha estudo da Comissão Permanente criada 
para analisar as Tabelas de Custas, Emolumentos e 
Contribuições dos Serviços Notariais e de Registro; 
. Considerando a clareza e a transparência das 

referidas tabelas como pontos essenciais para sua 
compreensão pelos cidadãos; e 

Considerando a compatibilização de valores que 
deve existir entre o preço justo a ser pago por atos 
de registro pelos usuários e a manutenção desse 
serviço em condições dignas pelos Serviços de 
Registro de Imóveis, já que se trata de serviço 
exercido em caráter privado, por delegação do 
Poder Público (artigo 236 da Constituição da 
República), 

Decreta: 
Artigo 19 - Passa a vigorar conforme o anexo 

que faz parte integrante deste decreto, a Tabela de 
Custas, Emolumentos e Contribuições referente ao 
Serviço de Registro de Imóveis. 

Artigo 22 - Este decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 22 de abril de 1998 
MÁRIO COVAS 
8elísário dos Santos Junior 
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 
Fernando Leça 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita 
Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e 

Gestão Estratégica, aos 22 de abril de 1998. 
ANEXO 

a que se refere o artigo 111 do 
Decreto n' 43.048, de 22 de abril de 1998 

REGISTRO DE IMÓVEIS 
(EM UFESP'sl 

1. Registro com "'" Ao Ao Cartti~ das TOTAL 
declarado Oficial Estado Seriendas 
ai até 611 UFESrs 4,42 1,20 0,ll1l 6,50 
DI mais de 611 até 150 UFESrs 7,09 1~2 1,42 10,43 
cl mais de 150 até 250 UFESrs 12,72 3,44 2,55. lB,71 
di mais de 250 até 500 UFESP's lB,88 5,10 3,7B 27,76 
e} mais de 500 até 1000 UFESP's 22,96 6,211 4,59 33,75 
O mais de 100II ~é JOOII UFESrs 25,61 6~1 5,12 37,84 
gl mais de JOOII até 5000 UFES~. 32,68 8,62 6,54 48,04 
hl mais de 5000 alé 6I11III UFESP'. 39,74 10,73 7,95 58,42 
il mais de 6000 até 7COO UFESP's 43,27 11,68 8,66 63,611 
jl mais de 700II ~é 6I11III UFESP's 48.81 12,84 9~ 68,Bl 
li mais de BOOO até 9000 UFESP's 49~ 13,32 9,87 72,54 
ml mais de 900II ~é 10.00II UFESr. 50,62 13.67 10,12 74,41 
nl mais de 10.00II alé 20.00II UFESP'. 56,12 15,15 11,22 B2.49 
01 mais de 20.00II alé 30.00II UFESP's 66,12 17,85 13,22 97,19 
pl mais de 30.I11III alé 40.00II UFESP'. 76,12 20,55 15,22 111,99 
ql mais de 46.00II alé 5O.111X1 UFESrs 86,12 23,25 17,22 126,59 
ri mais de 50.I11III até 2.6011.00II 
UFESP's sobre o que exceder, 
mais os seguintes percentuais, 
sem qualquer outro acréscimo ... 0,1% 0,027% 0,02% 0,147% 
si acima de 2.500.00II UFESrs 
sobre o que exceder, mais os 
seguintes percentuais, sem qualquer 
outro acréscimo ... 0.05% 0,0135% 0,01% O,OJJS% 
~ AveIbação com valor Ao Ao Carteira das TOTAL 
declarado Ofióal Estado Serientias 
ai até 611 UFESP's 1,51 0,43 0,31 2~1 

DI mais de 611 alé 150 UFESP's 2~7 0,84 0.47 3.49 
c) mais de 150 até 250 UFESP's 4,05 1,09 0~1 5~5 

di mais de 250 até 500 UFESr. 6.59 l,7B 1,32 9.69 
e) mais de 500 até 1000 UFESP's B,41 2,'[1 1,68 12~ 

fl mais 4e 1000 até 3000 UFESP's B,7B 2.37 1,76 . 12,91 
g) mais de 3000 até 5000 UFESP's 9,7B 2,84 1,9ô 14;111 
hl mais de 5000 até 6I11III UFESP's 10,7B 2,91 2,16 15,B5 
II mais de 6000 até 7000 UFESP's 11.2B 3,05 2,26 16,59 
il mais de 7000 até 8000 UFESP's 11,7B 3,lB 2,36 17,32 
I) mais de BOOII até 9111X1 UFES~s 12,211 3,31 2,46 li.06 
m) mais de!1OOO até ln.OOO UFESP's 12,78 3,45 2,56 lB,79 
n) mais de 10.000 até 20.000 UFESP's 15,53 4,19 3,11 22,83 
01 mais de 20.00II até 30.111X1 UFESP's 20,53 5,54 4,11 3O.1B 
pl mais de 30.00II alé 40.6011 UFESP's 25,53 6,89 5,11 37,53 
ql mais de 46.00II alé 50.00II UFESP's 30,53 B,24 6,11 44.88 
r) mais de 50.000 at~ 2.500.000 
UFESP's sobre o Que exceder, 
mais os seguintes percentuais, 
sem qualquer outro acréscimo, .. 0.05% 0,0135% 0,01% 0,D7J\% 
si acima de 2.6011.00II UFESF. 
sobre o que exceder, mais os 
seguintes pmentuais, sem 
qualquer outro acréscimo ... 0,01% 0,0027% 0,002% 0,0147% 
2.1. AveIbação sem ,~or - 0,3102 0,01137 0.D620 O,41i511 
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3. Loteamento 2. AYelbação com "'OI Ao Ao Cartti~ das TOTAL NOTAS EXPLICATIVAS 
~) registro de loteamento ou des- declarado Ofióal Estado Serien1ias 
membramento urbano ou rural, ai até R$ 502,20 13,14 3,611 2,59 
além da. despesas de puDlioa\iO 

DI mais de R$ 502,20 alé R$1155,50 19.84 5~6 3~3 pela imprensa: por lote ou gleba 0.6803 O,l83T 0.13611 1,0000 
bl intimaçao ou notificação, ex· cl mais da AS 1.255.50 alé R$ 2.092,50 33.911 9,12 6,7B 

cluidas as despesas de publicação di mais de RI ~092,50 alé R$ 4.1B5,00 55,16 14.911 11,05 
de editais 1,7162 0.4633 0,J4Jl 2.5227 el mais de R$ 4.1B5,00 ~é RS B.370,00 70,39 19,00 14,05 
4. Abertura de Matrícula. a n mais de R$&370,00 ~é 25.110,00 73,49 19,84 14,73 
requerimento de interessado com ato g) mais de R$ 25,ltn,00 até 
autônomo 0,1551 0,0419 0,0310 0,2280 AS 41.850,00 Bl,86 22,10 16,41 
5. Incorporação e Condomínio hl mais de AS 41.850,00 alé 50.220,00 911,23 24,36 . lB,OS 
a) registro de incorporação 

i) mais de R$ 50.220,00 até imobiliária ou de especificação 
R$58.S9().OO 94,41 25,53 18,92 de condomínio valor do terreno 

mais cuSl:o global da construção jl mais de AS 58.680,00 alé 
lamgo 32 n. Lei loderal n' 4.591/641 0,255% 0,058% 0,051% 0,374% RI 86.910,00 9B,611 26,62 19,75 

b) registro de convenção de I) mais de RS 66.960,00 até 
condominio, qualquer que seja AS 75.3311,00 10~7B 27,79 20,59 
o n!lde unidades, incluído o valor m) mais deR$ 75.330,00 até 
das ave.s necessárias 0.5170 0,1396 0,1034 0,76011 R$BJ.700,oo 106,97 28,111l 21,43 
&. Registro e Avefbação relativos n) mais de R$ 83.700,00 até 
a emissão de debêntures: 20% AS 167.400,00 129,99 35,07 26.03 
!vinte por cento) dos valores 01 mais deASl67.400,OO alé 
fixados nos itens 1 e 2, resped:i- R$251.100,00 111,84 46,37 J4,46 vamente, quaisquer que sejam 

pl mais deAS 251.100,00 alé os atos praticados, inclusiVfl tlven· 
tual registro de hipoteca AS 334.6011,00 213,69 57,67 42,77 

7. Registro de Pacto Antenupcial 0,1551 0,0419 0,0310 0,22BO ql mais da AS 334.B1111,OO até 

& Registro no livro "l" 11$ 41B.500,00 255,54 68,97 51,14 

-quaisquer cédulas 3,25 0,00 0,00 3,25 r) mais de R$ 418.500,00 até 

l Registro no livro '2" de lfipoIeca Cedular. AS 20.925.00II,00 sobre o que 

aj de Cédula de Crédito Rural e exceder, mais os seguintes 
percentuais, sem qualquer outro quaisquer outras cédulas sem 

garantia hipotecária 3,25 0,00 0,00 3,25 acréscimo, .. 0.05% 0,0135% 0.01% 
b! das demais cédulas, o mesmo .1 acima de RI 2OS25.OO11,1l1 
previsto no ~em 1 sobre o que exceder, mais os 
10. InsCrição de Penho~ 2~ lvinle seguintes percentuais, sem 
por cento) 00 previsto no ~em 1 qualql.ler outro acréscimo ... 0,01% 0,0027% 0,002% 

11. Avemaçães de Cancelamento: 2.1. Avetbação sem valor 
ai Cédula de Crédilo Rural 1~ Idiz ded.lrado 2.611 0,70 
por cento) do previsto no item B , 3. Loteamento 
bl demais cédulas 50% a) registro de loteamento ou 
(cinqüenta por cento) do previsto desmembramento urbano ou rural, 
no ~em2 além das despesas de publicação pela 
Obs.: Vide Nou EJpIicativa 7 imprensa: por lote ou gleba 5,69 1,54 
Ilt.rodio b) intimação ou notificação, 
aI independente do número de excluídas as despesas de publicação 
buscas, pessoas e folhas, com ou de editais 14,36 3.11B 
sem filiação 0,66113 0,1837 0,13611 1,0000 4. Abertu~ de Matrícula, a 
b) Negativa de propriedade 0,3009 0,0834 0,0617 0.45411 requerimento de' interessado 
13. Prenotação de TiI1do com ato autônomo 1.30 0,35 
Obs.: Vide Nota Explicativa B 1,3593 0,3669 0,2711 1,9973 5. Incorporação e Condomínio 

a) regiSl:ro de inrorporação 
IEM REALI imobiliária ou de especificação 

1. Registro com "'OI Ao Ao Cartti. das TOTAL de condominio valor do terreno 
declarado Ofi..óal Estado _ mais custo global da constrLlÇãQ 

ai ~é R$ 502,20 37,00 10,04 7,37 54,41 (artigo 32 n.lei federal n2 4.591{641 0,255% 0,06B% 

bl maisda AS 502,20 alé R$1.255,50 59,34 16,07 11,89 87,30 b! registro de convellção de 

cl mais de AS 1155,50 alé AS 2.092,50 105,47 2B,79' 21,34 155,60 
condomínio, qualquer que seja o 
n2 de unidades, incluído o valor das 

di mais de AS 2.092,50 alé RI 4.186,00 158,03 42,69 31,84 232,35 averbaçóes necessárias 4,33 1,17 
el mais de AS 4.1B5,00 alé R$ B.370,00 192,18' 51,89 3M2 282,49 6. Registro e Averbação relativos 
O mais de ASB.370,00 aM 25.110,00 214,36. 57.84 42,85 >15,05 a emissão de debêntures: 20% 

gl mais de AS 25.110,00 até (vinte por cento) 00s valores 

AS 41.850,00 27J,53 73,82 54,74 402,09 fixados nos ~ens 1 e 2, respe<:-

h) mais de RS 41.850,00 até tivamente, quaisquer que sejam 

50.221),00 332,62 89,Bl 66,54 488,98 os atoo praticados, inclusNe even· 

il mais de R$ 50.220,00 alé 
tual registro de hipoteca 
7. Registro de Pacto Antenupcial 1.30 0,15 AS 58.5911,00 362,17 97,76 72,40 532,33 
B. Registro no Uvro "3n 

jl mais de R$ 58.590.00 ~é 
-quaisquer cédulas 27,20 0.00 AS 86.9611,00 391,611 lOS,BO 7B,34 575~4 

I) mais de R$ 66.910,00 até 9. Registro no livro "2" de H~l", 
RS 75.330,00 413,06 111,49 B2,61 6117,16 Cedular: 

ml mais deAS 75.3311,00 até 
ai de Cédula de Crédito Rura! e 

R$ 83.700,00 423,69 114,42 B4.70 622~1 
quaisquer outras cédulas sem 
garantia hipotecaria 27,20 0,00 

n) mais de R$ B3.700,ço até bl das demais cédulas, o mesmo 
RI 167.400,00 469,72 126,!1 93~1 591),44 previsto no item 1 
o) mais deR$167,400,OO até 10. Inscrição de Penhora 20% (vinte 
R$ 251.100,00 553,42 149,40 110,65 B13,4B por cento) do previsto no item 1 
pl mais deR$ 251.100,00 até 11. Averbações de Cancelamento: 
R$ 334.6011.00 637,12 172,00 127,39 936.52 aI Cédula de Créd~o Rural 10% 
ql mais de R$ 334.800,00 até (dez por cento) do previsto no item B 
ASllB.500.00 720,81 194.60 144,13 1.059.56 b) demais cédulas 50% (cinqüenta 
ri mais da AS 41&500,00 alé por cento) do previsto no item 2 

R$ 20.925.000,00 sobre o Que Obs.: Vide Nota Expüca1iv. 7 
exceder, maisos seguintes 12. t.rodão 
percentuais, sem qualquer aI independente do núme.m \te 
outro acréscimo .. , 0.1% 0,027% 0,02% 0.147% buscas, pessoas e folhas, com ou 
si acima da AS 20.925.00II,00 sem filiação 5,89 1,54 

sobre O que exceder, mais os b) Negativa de propriedade 2,59 0,70 
seguintes percentuais, sem 13. Prenotação de rl1Ulo 
qualquer outro acréscimo ... 0,05% .0,0135% 0,01% 0»735% Obs.: Vide Nota Explicativa B 11,38 3.07 

-101116099-9421 e 6099·9626 
-101116099·9420 e 6099·9435 

ASSINATURAS 
PUBLICIDADE LEGAL 
VENDA AVULSA - EXEMPLAR DO OlA: R$ 1,85 - EXEMPLAR ATRASADO, R$ 3.72 

RUAlS - CAPITAl 
• JUNTA COMERCIAL - (011) 825-6101 - Fax (011) 825-6573 - Rua Barra Funda, 836 - Rampa 

0,52 

1,14 

2~7 

0,26 

~051% 

O~ 

, 

0,26 

0,011 

0,00 

1,14 
0,52 

2,27 

• REPÚBLICA - (011) 257-5915· Fax (011) 259-6630 - Estação República do Metrô -loja 516 
, POUPATEMPO/SÉ - (011) 3117-7020 - Fax (011) 3117-7019 - Pça do Carmo, snil 

RLIAIS - lN1ER1OR 
• ARAÇATUBA - Fone/Fax (018) 623-0310 - Rua Antonio João, 130 
• BAURU - Fone/Fax (0142) 24-3852 - Pça, das Cerejeiras, 4-44 
• CAMPINAS - Fone/Fax (019) 218-2859 -Fone (019) 218-0117 -R. Salto Grande, 144 - Jd. Trevo 
• MARíLIA - Fone/Fax (014) 422-3184 - Av. Rio Branco, 803 
• PRES1DENTE PRUDENTE - FoneJf.x 10181221-3128 . Av. Manoel Goul.rt. 2.109 
• RIBEIRÃO PRETO - Fone/Fax (016) 610-2045 - Av. 9 de Julho, 318 
• SANTOS - FoneJFax (013) 234-2011- Av. Conselheiro Nébias, 368A - 4!l andar - salas 411 
'SÃO JOSE DO RIO PIIETO - F!lI1eIfax 10171234-3858· Rue General Glicório. 3.973 
'SOROCABA - FoneJFax 1015) 233-n98 - Rua 7 de Setembro, 287 - 5il andar - Sala 51 

REGISTRO DE IMÓVEIS 
19,33 1. Os preços dos atos constantes desta Tabela 

29,13 incluem o exame de títulos, buscas, indicações 

49,BIJ reais e pessoais, além da abertura de .matrícula, 

Bl,l1 
quando esta, segundo a lei, houver de ser elabo-
rada concomitantemente. 

103,45 2. Registro (Item 1 da Tabela) valor da base 
lOS,05 de cálcu'lo das custas, emolumentos e 

contribuições. 
120~6 2.1. As custas, emolumentos e contribuições 
132,66 pelos atos praticados pelo Oficial de Registro, 

relativamente ao registro de escrituras e contratos 

lJS,86 serão calculados sobre um dos seguintes valores, 
o que for maior: 

144,97 a) preço ou valor econômico do negócio 
jurídico declarado pelas partes; 

151,16 bJ valor tributário fixado no lançamento da 
Prefeitura, quando se tratar de imóvel urbano, ou 

151.27 
pelo órgão federal competente, no caso de imóvel 
rural, convertido em quantidade determinada de 
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo 

191,09 UFESP's, tomando-se por base o valor da UFESP 
correspondente ao último dia do mês da fixação 

252,61 do valor atribuido ao imóvel. 
2.2. Tratando-se de contrato de promessa de 

314,13 venda e compra, o custo do registro será reduzido 
de setenta por cento e por ocasião do registro da 

375,65 escritura definitiva respectiva os emolumentos 
cobrados sofrerão uni desconto de trinta por 
cento. 

2.3. A base de cálculo com relação a penhora 
será o valor do bem dado em garantia ou da 

O~ dívida garantida, prevalecendo o que for de 
menor valor. 

2.4. A base de cálculo com relação à hipoteca, 
ou penhor será o valor dos bens dados em 

0,0147% garantia. 
2.5. No registro de hipoteca, penhor ou 

3,Bl penhora, quando dois ou mais imóveis forem 
dados em garantia estejam ou não situados na 
mesma circunscrição imobiliária, tenham ou não 
igual valor, a base de cálculo para cobrança, em 
relação a cada um dos registros será o resultado 

B,37 da divisão do valor apurado conforme critério 
estabelecido nos itens 2.3. e 2.4. acima, pelo 
número de imóveis. 

21,11 2.6. No caso de usufruto, a base de cálculo 
será a terça parte do valor do imóvel, observado o 
disposto no subitem 2.1 .. 

1,91 2.1. A base de cálculo no registro de contratos 
de locação com prazo determinado será o valor da 
soma dos aluguéis mensais. Se o prazo for 
indeterminado, tomar-se-á o valor da soma de 12 
(doze) aluguéis mensais. Quando o contrato 
contiver cláusula de reajuste considerar-se-á o 

0~74% valor do último aluguel, sem reajuste, 
multiplicado pelo número de meses. 

2.8. Os. emolumentos devidos pelo registro de 
contratos de locação residencial, gozarão de um 

6,36 desconto de elnqüenta por cento. 
2.9. As custas. e emolumentos devidos pelo 

registro de penhora, efetivada em execução 
trabalhista, serão pagos a final, pelos valores 
vigentes à época do pagamento. 

3. Sistema financeiro de habitação e lotea-
mentos regularizados ou registradOS. 

3,1. Os emolumentos terão os respectivos 
1,91 preços reduzidos de metade pelos atos relativos a: 

a) aquisição imobiliária para fins residenciais, 
27,20 financiada pelo Sistema Financeiro da Habitação, 

pela Caixa Econõmica Federal ou qualquer outra 
instituição financeira, sendo que a redução será 
aplicada exclusivamente sobre o valor da parte 
financiada; 

27.20 b) contratos particulares de compromissos de 
venda e compra oriundos de loteamentos regu(a-
rizados pelas Prefeituras Municipais de conformi-
dade com os artigos 40 e seguintes da lei Federal 
nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 

c) contratos particulares e escrituras públicas 
de cornpromis~o de venda e compra, não 
quitados, de lotes isolados de loteamento 
registrados, desde que seu valor venal não seja 
superior a 500 (quinhentas) UFESP's e sua área 
não ultrapasse a 300m 2 (trezen.tos metros 
quadrados). 

4. Órgãos da Administração Públ'lca \d',reta ou 
indireta, centralizada ou descentralizada). 

B,37 4.1. A União, o Estado e Municípios, bem 
3.Bl como suas respectivas Autarquias e as Fundações 

instituídas por lei e por eles mantidas não estão 
16,72 sujeitos ao pagamento de custas, emolumentos e 

• ~M~~D9JIÇJA~ 
DIRETOR-PRESIDENTE 

Sérgio Kobayashi 

DIRETpR VICE-PRESIDENTE 
Carlos Conde 

DIRETORES 
Industrial: Carlos Nieolaewsky 

Financeiro e Administrativo: Richard Vainberg 

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP 
C.G.C.48.066.047/0001-84 

Inser. Estadual· 109.675.410.118 
Sede e Administração 

Rua da Mooea, 1.921 - CEP 03103-902· SP 
(PABXI 6099-9800 . Fax (0111 692-3503 
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contribuições à Carteira de Previdência das 
Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado, 
em quaisquer atos praticados nas serventias 
notariais e de registros públicos. 

5, Averbação Otem 2 da Tabela). 
5.1. De regra, considera-se averbação com 

valor, somente aquela que implicar alteração do 
valor de contrato, da divida ou da coisa, já 
constante do registro, tomando-se, como base de 
cálculo, o valor acrescido. Se não houver 
acréscimo de valor, a averbação será considerada 
sem valor declarado. 

5.2. O preço da averbação será calculado, 
porém com base nos valores tributários aceitos 
pela Prefeitura ou pelo Órgão Federal competente, 
respectivamente para o imóvel urbano ou rural, se 
o valor correspondente à ocorrência, declarado 
pelo interessado, lhes for inferior. 

5.3. Consideram-se sem valor declarado, ·entre 
outras, as averbações referentes à mudança da 
denominação e numeração de prédios, à alteração 
de destinação ou situação do imóvel, à indis
ponibilidade, à demolição, ao desmembramento, 
à abertura de vias e logradouros públicos, ao 
casamento, separação, divórcio e morte, à 
alteração de nome por casamento, separação ou 
divórcio, bem como os cancelamentos de 
registros e de averbações, salvo as de 
cancelamento de registro de emissão de 
debêntures. 

5.4. As averbações procedidas de ofício e as 
concernentes ao transporte de ônus da matrícula 
não estão sujeitas a pagamento de custas, 
emolumentos e contribuições. 

6. loteamento fitem 3 da Tabela). 
6.1. Os preços do item 3 da Tabela incluem o 

fornecimento de uma certidão. 
6.2. Na transmissão, por qualquer forma, de 

loteamento, desmembramento ou de remanes
cente, será devido apenas 1/3 (um terço) dos 
preços previstos no item 1 da Tabela. 

6.3. Ao purgar a mora, o notificado pagará as 
custas, emolumentos e contribuições previstos no 
item 3, alínea b da Tabela, para reembolso do 
notificante. 

7 _ Os atos previstos nos itens 8, 9, alínea a, e 
11 não estão sujeitos a pagamentos de custas ao 
Estado, nem ao recolhimento de contribuição à 
Carteira de Previdência das Serventias Não 
Oficializadas da Justiça do Estado. 

S. Prenotação de título. 
8.1. Caso o título seja reapresentado dentro do 

prazo de validade, o custo da prenotação será 
descontado do valor cobrado pelo ato praticado. 

8.2. Em caso de devolução do título para 
cumprimento de exigências, o CartódQ somente 
fará jus ao valor da prenotação se aquela ocorrer 
até 15 (quinze) dias antes do vencimento do prazo 
referido no item 8.1. anterior. 

9. Os serventuários poderão exigir depósito 
prévio, nos limites das tabelas, das despesas 
totais dos atos a serem praticados, fornecendo 
aos interessados, obrigatoriamente, recibo 
provisório, com a especificação de todas as 
parcelas. 

10. Os serventuários deverão cotar, em 
qualquer ato praticado e em toda a peça fornecida 
aos interessados, o valor total, com especificação 
das parcelas respectivas, das custas, 
emolumentos e contribuições, além de qualquer 
outro pagamento reembolsável. 

10.1. Além da cota referida acima, os serven
tuários darão recibo ao interessado, 
discriminando as parcelas correspondentes às 
importâncias recebidas para pagamento de 
custas, emolumentos, contribuições e outras 
despesas, colhendo a assinatura do interessado 
no contra-recibo. 

11. Contra a cobrança indevida de custas, 
emolumentos, contribuições e despesas, poderá o 
interessado reclamar, por petição, ao Juiz 
Corregedor Permanente. 

12. Sem prejuízo da responsabilidade discipli
nar, os serventuários e auxiliares da justiça que 
dolosamente receberem custas, emolumentos, 
contribuições e despesas indevidas ou excessivas, 
ou infringirem as disposições desta tabela, serão 
punidos com multa de 100 (cem) a 500 
(quinhentas) UFESP's imposta de ofício ou a 
requerimento, pelo Juiz Corregedor Permanente, 
além da obrigação de restituir em décuplo a 
importância cobrada em excesso ou 
indevidamente. 

13. Os mandados judiciais extraídos dos feitos 
onde a parte for beneficiária da gratuidade 
deverão ser cumpridos independentemente de 
custas, emolumentos e contribuições, caso assim 
seja determinado pelo juízo. 

ATOS DO GOVERNADOR 

Decreto de 22-4-98 
Nomeando, com fundamento no art. 89, § 29 da 

Lei 6.472-89, e nos termos do art. 99 dos Estatutos 
da Fundação Memorial da América latina, aprova
dos pelo Dec. 30.553-89, os adiante relacionados 
para integrarem, como membros, o Conselho Cu
rador da aludida Fundação, para um mandato de 4 
anos: 

Eugênio Augusto Franco Montara, em recon
dução; Osvaldo Melantonio, em recondução; Fer-
nando Gasparian, _ _ _ ____ _ 

Despachos do Governador, de 22-4-98 
No processo SS-2.709-94 Vais. I a 111 sobre 

despesa pública: -À vista dos elementos de 
instrução existentes nestes autos, da 
manifestação do Secretário da Saúde e do parecer 
291-98, da AJG, e adendo da respectiva Chefia, 
autorizo o pagamento, a título indenizatório, pela 
referida Secretaria à empresa Sérgio Ambrogini -
Arquitetura e Construção ltda., do valor de R$ 
132.897,18, correspondentes à prestação de 
servíços de manutenção predial preventiva e 
corretiva em diversos prédios do extinto ERSA-l, 
em decorrência de contrato posteriormente 
declarado nulo, no período compreendido entre 
19-11-95 e 23-5-96, observadas as normas legais' e 
regulamentares vigentes, e condicionado à 
existência de recursos para fazer face à despesa. 
Por outro lado, dada a similitude fática, confiro 
efeitos indenizatórios aos pagamentos realizados 
no per/odo de 12-7-94 a 31-10-95. A seguir, deverá' 
a Pasta interessada adotar as providências 
recomendadas no item 30 do parecer 
mencionado.-

Na processo SS-5.648-93 - Vols. I a IV sobre 
despesa pública: -Diante da instrução destes 
autos, destacando-se a representação do 
Secretário da Saúde, o parecer 267-98, da AJG e 
despacho da Chefia respectiva, autorizo o 
pagamento a título indenizatório, pela referida 
Secretaria à empresa Sérgio Ambrogini -
Arquitetura e Construção Ltda., do valor de R$ 
203.934,68, correspondentes à prestação de 
serviços de manutenção predial preventiva e 
coríetiva em Jiversos prédios do extinta ERSA-l, 
em decorrência de contrato posteriormente 
declarado nulo, no período compreendido entre 
19-3-95 a 31-5-96, observadas as normas legais e 
regulamentares vigentes, e condicionado à 
existência de recursos para fazer face à despesa. 
Por outro lado, dada a similitude fática, confiro 
efeitos indenizatórios aos pagamentos realizados 
no período de 16-6-94 a 28-2-95. A seguir, deverá 
a Pasta interessada adotar as providências 
recomendadas pela Chefia da Assessoria Jurídica 
do Governo em seu despacho de fI. 928." 

Nos processos 9.312-91 cl aps. 4.880-92 -
ambos SF + 483 de 96 + 346·96 . ambos SEP + 
cópia de ambos em que é interessada a Secretaria 
da Fazenda sobre designação de membros para 
Comissão Processante Especial: "Diante dos 
elementos de instrução do processo e nos termos 
do art. 278, § 29 da lei 10.261-68, designo Ricardo 
Gomes Correa, RG 3.212.982, Procurador do 
Estado, Maria Inês Mejias, RG 7.387.805, 
Assistente Técnico de Gabinete e Rosana 
Zuccarello Ferreira Cravo, RG 5.634,765-0, 
Delegado de Polícia, exercendo a fun"ção de 
Assistente Técnico de Gabinete, para, sob a 
presidência do primeiro, integrarem, na Secretaria 
da Fazenda, a Comissão r,ocessante Especial 
constituída para a realização do processo 
administrativo disciplinar visando à apuração dos 
fatos de que tratam os autos.-

No processo 1.261-93 cl aps. 120·93 + 769·93· 
todos GS-SAP em que é interessada a Secretaria 
da Administração Penitenciária sobre designação 
e dispensa de membros da 2i Comissão 
Processante Permanente: -Diante dos elementos 
de instrução do processo, retifico o despacho 
publicado em 31-3-98, referente a designação de 
Scarlet Andrade Buchalla Klaplan, RG 8.292.431, 
para declarar que o nome correto da interessada é 
Scarlet Andrade Buchalla K.aplan. 

No OI. CPP·25·98·SSP IPB·2.510·981 em que é 
interessada a Secretaria da Segurança Pública 
sobre recondução do Presidente da Comissão 
Processante Permanente: -Diante dos elementos 
de instrução do expediente e nos termos dos arts. 
278, § 11" e 279 da Lei 10.261-68, aprovo a 
recondução de Vitorino Francisco Antunes Neto, 
RG 7.636.125, Procurador do Estado, para, na 
qualidade de Presidente, continuar integrando a 
Comissão Processante Permanente da Secretaria 
da Segurança Pública, por mais um período de 2 
anos.-

No processo SET-2907-90 sobre convênio: 
-Diante dos elementos de instrução dos autos e 
dos termos do parecer 329-98, da AJG, autorizo o 
parcelamento do débito do Município de Santa 
Mercedes, para com o Estado de São Paulo, pelo 
descumprimento do convênio celebrado em 4-9-
90, objetivando a execução da iluminação do 
Estádio Municipal MJosé Dlrnei Fabri-, obedecidas 
as recomendações constantes dos itens 7, 9, 10 e 
11 do referido parecer, bem como as normas 
legais e regulamentares atinentes à espécie," 

GOVERNO E 
GESTÃO ESTRATÉGICA 

Secretário: ANTONIO ANGARITA 
Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - Fone: 845-3344 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Comunicado CAC-8, de 22-4-98 
O Secretário do Governo e Ges!ão Estratégica 

oficiou ao Prefeito de Santos, ao Diretor do 
Fórum, ao Secretário da Segurança Pública, para 
lhes comunicar que, de acordo com informação 
do Ministério das Relações Exteriores, o Governo 
Brasileiro concedeu anuência à designação de 
Paulo Jorge da Silva Patricia Mendes, como 
Cônsul de Portugal em Santos, a partir de 3-12-97. 
Proc. GG·1151·98. 

D;O.t;; Poderl:xec:, Se~. I, São Paulo,ro8 (?6Y, qUírltà;!àlrá, 23 abro 1998 - 3 

CASA MILITAR 

COORDENADORIA ESTADUAL 
DE DEFESA CIVIL 

Portaria CEDEC 6/DIPLAN, de 22·4-98 

Designa Perito para acompanhar, supervi
sionar e fiscalizar a" construção de 
unidades unifamiliares no Jardim Pantanal 

O Coordenador Estadual de Defesa Civil, 
considerando a necessidade da construção, no 

tempo previsto, de 700 unidades familiares para a 
realocação de população residente em área de 
risco; 

considerando o contido no § 2º do art. 12, do 
Decreto Estadual 40.151, de 16-6-95, resolve: 

Artigo 19 - Designar, a contar de 28-2-98, o 
Engenheiro Civil José Augusto Rocha Mendes, do 
Departamento de Águas e Energia Elétrica da 
Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e 
Obras, para acompanhar, supervisionar e 
fiscalizar a construção das unidades unifamiliares 
no Jardim Pantanal, objeto do processo GG 1-98, 
de 2·1·98. 

Artigo 2º - Esta portaria entrarâ em vigor na 
data de sua publicação. 

FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE DO ESTADO 

Despachos da Presidência, de 22-4-98 
Proc. Fussesp-54/98, em que é interessada a 

Estação Especial da Lapa, sobre renovação de 1 
assinatura do Jornal Folha de S.Paulo: "À vista 
dos elementos constantes do presente processo, 
ratifico a decisão de fU6, ficando confirmada, 
desse modo, a inexigibilidade de licitação". 

Proc. Fussesp-032/98, em que é interessada a 
Assessoria de Programas e Projetos sobre a aqui
sição de 100 cadeiras de rodas junto à Funap: "À
vista dos elementos constantes do presente pro
cesso, ratifico a decisão de f1.55, ficando confir
mada, desse modo, a dispensa de licitação~. 

JUSTiÇA E 
DEFESA DA CIDADANIA 

Secretário: BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Pátio do Colégio, 148 - Centro - Fone: 239-4399 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Portaria do Chefe de Gabinete, de 22-4-98 
ConcedendO Aposentadoria, com fundamento 

no art. 20, inciso 11, c.c. os arts. 25 e 28 da lei 
10.393f7Q, e com base no art. 49 da lei 3.724(83, 
que estendeu os benefícios da L.C. 269/81 e nos 
termos do parágrafo único do art. 40 c.c. o art. 51 
da Lei Federal 8.935/94, à HELENIR TERESINA DA 
SILVA· R.G. 5.788.943 . no cargo de Delegada do 
Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais do 
2º Subdistrito do distrito da sede da comarca de 
São José do Rio Preto, -fazendo jus aos proventos 
mensais correspondentes a Serventia de Sede de 
Comarca de 3! Entrância, cujo valor da 
remuneração base é equivalente a 24,65 salários 
mínimos, por contar com mais de 30 anos de 
efetivo exercício. Pr.SJDC-257.653/98. 

Despacho do Chefe de Gabinete, de 20-4-98 
Pr.SJDC·257.510/98 . EDNA SUELI FERREIRA 

DOS SANTOS - Sindicância disciplinar. 
Prorrogação do prazo por mais 30 dias. "Autorizo 
conforme solicitado." 

Comunicados 
Declaração de bens de MARCO VINICIO PE· 

TRELLUZZI - Assessor Especial do Governador da 
Secretaria de Estado. 

Metade ideal do apartamento sito a Rua: 
Martim Francisco, 382, apartamento 62 em 
condominio com Rosaly lima Zwarg. 34.00.1,47 
. 34.001,47. 

Direitos sob o apto. situado a Rua Bernadirno 
de Campos n' 70 apto. 113· 50.000,00 
55.000,00. 

Automóvel tipo ano 1995, placas CAN 8989. 
14.000,00 . 10.500,00. 

Jóias diversas. - 31.00.0,0.0 - 35.00.0.,00. 
Antiguidades. 22.000,00· 30.000,00. 
8ens móveis diversos. 22.000,00" 30.000,00. 
Aplicação de Renda Fixa na Nossa Caixa 

Nosso Banco. 0,00 - 7f3.500,Oo.. 
Dinheiro em poder do Declarante. 50.00.0,00 

. 35.000.00. • 
Moeda estrangeira em pode do declarante. 

25.000,00 . 35.000,00. 
total· 261.000,00 . 348.001,47 
Declaração de Bens de MARISA CANGUÇU 

LOBO DA COSTA - Reconduzida ao cargo de 
conselheira titular, da Fundação para o Remédio 
Popular - Furp. 

Item Discriminação Valores 
01 casa de 116 metros quadrados, em terreno 

de 216 metros quadrados, adquirido em 1982 - R$ 
50.725,00. 

01 apartamento de 79,73 metros quadrados -
localizado à Rua Oscar Freire, 2121 - Pinheiros -
SP - adquirido em 1987 - 45.339,00. 

01 terrena de 41.521 metros quadrados, com 
casa de 52 metros quadrados - Loteamento São 
José dos Alpes - Pindamonhangaba - 50% - 1982/ 
50%· 1986 R$ 48.936,00. 

01 linha telefõnica n2 280.440.6, adquiridO da 
TELESP EM 1974· R$ 3.400.00 

01 Automóvel, marca Renault, modelo RN 19-
ano 1995 - placas CAK 7169 - Valor R$ 16.00.0,00. 

Saldo Bancário - BANESPA - SP 
poupança - conta 0211-60-0426654-6 

Saldo R$ 20.278.18 
Depósito a prazo - A$ 13.00,00 
Canta Corrente - A$1.016,24 
Saldo Bancârio - Caixa econômica Federal 
Fundo Azul de investimentos - R$ 23.685,94 
Declaração de Bens de ANGELO ANDREA 

MATARAZZO - Secretário de Estado da Secretaria 
de estado de Energia. 

ITEM Discriminação Valor 
Direitos si apartamento n9 33 - Edifício Miami 

"Inn Alameda lorena, 833 - São Paulo - 90.670,95 -
90.670,95. 

Uma moto Suzuki - modelo RF 600 R - ano 
1966 - adquirido da concessionária J. Toledo Ind. 
Com. Velculos Ltda . CGC. MF. 84.447.804/0002 . 
04· 0,00· 13.403,00 

Ação ordinâria nominativa melalúrgica 
matarazzo S.A. 2,23 - 2,23. 

8.712 ações preferenciais nominativas 
Bradesco 1,00 - 1,00.. 

8.712 ações preferenciais nominativas do 
Bradesco investimentos - 1,00 - 1,00 

635 ações p.p. metalúrgica Matarazzo S.A. 
1,00 ·1,00. 

14.000 ações pp ameleo S.A .. 1.00 . 1,00. 
1.000 ações da Ceraldi S.A. 85.005,99 . 

85.005,99. 
_ 8.205 ações ordinâria Dora S.A. - 9,29 - 9,29. 

8.250 ações preferenciais Dora S.A 9,29 
9,29. 

1.00.000 quotas da agropecuária Andréa 
Matarazzo - 1,00 - 1,00. 

Quotas da Matarazzo Participações e Comércio 
Ltda. 1.340.617,70 . 1.340.617,70. 

Banco Bradesco S.A.· CIC 7.667.228·8 . 0,00 
·1.109,89. 

Banco Banespa S.A. - Conta 0154-01-0102531-
3·0,00·533,70 

Dinheiro em poder. 8.120,40 - 0,00 
Banco Banespa S.A. - fundo a curto prazo -

conta 0154-01·012531·3·4.495,18 ·10 .. 26,68 
Total· 1.528.936,03 

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO 
E DEFESA DO CONSUMIDOR 

Despachos da Diretoria Executiva, de 16-4-98 
REGINALDO DA SILVA. Solicita cópia da FA 

28.007.578-9. Autorizo a fornecimento das cópias 
xerográficas requeridas em 31-3 do corrente, 
devendo o interessado apresentar quando da 
retirada, guia de recolhimento, observando-se o 
disposto no Comunicado CAT 135,de 30.-12-97, 
publicado em 3-'-98. 

ALEXANDRE DONIZETI DA SILVA. Solicita 
cópia re~erente a FA 17 .003.888-9. Autorizo o 
fornecimento das cópias xerográficas requeridas 
em 7-4 do corrente, devendo o interessado 
apresentar quando da retirada, guia de 
recolhimento, observando-se o disposto no 
Comunicado CAT 135,de 30-12-97, publicado em 
3+98. 

VARLI LÚCIA CABRAL ELIAS. Solicita cópia da 
FA 28.008.325-7. Autorizo o fornecimento das 
cópias xerográficas requeridas em 6-4 do 
corrente, devendo o interessado apresentar 
quando da retirada, guia de recolhimento, 
observando-se o disposto no Comunicado CAT 
135,de 30·12·97, publicado em 3·1·98. 

MARIA DA GLÓRIA RIBEIRO. Solicita cópia da 
FA 28.005.744-1.Autorizo o fornecimento das 
cópias xerográficas requeridas em 7-4 do 
corrente, devendo o interessado apresentar 
quando da retirada, guia de recolhimento, 
observando-se o disposto no Comunicado CAT 
135,de 30·12·97, publicado em 3·1·98. 

DURVAL HENRIOUE FERRAZOLl. Solicita cópia 
da FA 17.022.937-3. Autorizo o fornecimento das 
cópias xerográficas requeridas em 7-4 do 
corrente, devendo o interessado apresentar 
quando da retirada, guia de recolhimento, 
observando-se o disposto no Comunicado CAT 
135,de 30·12·91, publicado em 3·1·98. 

JEFERSON ESMAEL FONTANA. Solicita cópia 
da FA nl! 27.033.195-5. Autorizo o fornecimento 
das cópias xerográficas requeridas em 7-4 do 
corrente, devendo o interessado apresentar 
quando da retirada, guia de recolhimento, 
observando-se o disposto no Comunicado CAT 
135,de 30·12·97, publicado em 3·1·98. 

Autorizando, nos termos do Decreto n. 2 

41.727, de 22 de abril de 1997, a Fundação de 
Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, a 
receber, por doação para uso, sem encargos, da 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, o bem móvel 
a seguir discriminado: 

- 01 - Vídeo-Cassete - Marca Panasonic 
IProcesso n' 10830·001.667/87·441 

A Diretoria Adjunta Administrativa e 
Financeira adotará as providências de caráter 
contábil e administrativa, necessârias à 
incorporação patrimonial. 

Processos de autos homologados e 
notificados, lavrados pela equipe de fiscalização na 
capital. 

COMUNICADO 
A partir do dia 18-04-98, o 

horário da Filial Poupa 
Tempo/Sé, aos sábados, 

será das 7h às 13h. 

Sérgio Jacomino, Org. Estudos Bandeirantes www.arisponline.com.br

(c) 2008, SJ




