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 Decretos
 DECRETO Nº 60.115, 
DE 3 DE FEVEREIRO DE 2014

Autoriza a Fazenda do Estado a permitir o uso, 
a título gratuito e pelo prazo de 20 (vinte) anos, 
em favor do Município de Guarujá, do imóvel 
que especifica

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,

Decreta:
Artigo 1º - Fica a Fazenda do Estado autorizada a permitir o 

uso, a título gratuito e pelo prazo de 20 (vinte anos), em favor do 
Município de Guarujá, de um imóvel consistente em terreno sem 
benfeitorias, localizado na confluência da Rua Independência 
com a Avenida Guarujá, Bairro Pae Cará, Distrito de Vicente de 
Carvalho, naquele município, com 1.276,72m2 (um mil, duzentos 
e setenta e seis metros quadrados e setenta e dois decímetros 
quadrados), cadastrado no SGI sob o nº 51.026, conforme 
descrito e identificado nos autos do processo SS-3350/2011 
(CC-109.904/2009) c/ap. SPDR-16637/2013 (CC-136.953/2013).

Parágrafo único - A área de que trata o "caput" deste arti-
go, destinar-se-á ao funcionamento de uma Unidade de Saúde, 
no município.

Artigo 2º - A permissão de uso de que trata este decreto 
será efetivada por meio de termo a ser lavrado pela unidade 
competente da Procuradoria Geral do Estado, dele devendo 
constar as condições impostas pela permitente.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogados os Decretos nº 57.818, de 28 de 
fevereiro de 2012, e nº 60.027, de 02 de janeiro de 2014.

Palácio dos Bandeirantes, 3 de fevereiro de 2014
GERALDO ALCKMIN
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 3 de fevereiro de 2014.

 DECRETO Nº 60.116, 
DE 3 DE FEVEREIRO DE 2014

Dispõe sobre a doação de material bélico, sob 
administração da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, à Polícia Militar do Estado de Sergipe e dá 
providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,

Decreta:
Artigo 1º - Fica autorizada a doação à Polícia Militar do 

Estado de Sergipe, de 1000 (mil) pistolas calibre .40, marca 
Taurus, modelo PT100, pertencentes ao patrimônio do Estado e 
sob a administração da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
da Secretaria da Segurança Pública, relacionadas às fls. 10/23, 
do protocolo ATP GS 57/13 (CC-766/2014).

Artigo 2° - A Secretaria da Segurança Pública, por intermé-
dio da Polícia Militar, adotará as providências necessárias para 
a desafetação do material permanente do patrimônio público 
estadual, com as comunicações decorrentes ao Ministério da 
Defesa - Exército Brasileiro - Comando de Operações Terrestres, 
para consumação da doação.

Artigo 3° - As despesas decorrentes da execução deste 
decreto ocorrerão sem qualquer ônus ao Estado de São Paulo.

Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 3 de fevereiro de 2014
GERALDO ALCKMIN
Fernando Grella Vieira
Secretário da Segurança Pública
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 3 de fevereiro de 2014.

 DECRETO Nº 60.117, 
DE 3 DE FEVEREIRO DE 2014

Autoriza a Fazenda do Estado a permitir o uso a 
título precário, gratuito e por prazo indetermina-
do, em favor do Município de Araras, do imóvel 
que especifica

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e a vista da manifestação do 
Conselho do Patrimônio Imobiliário,

Decreta:
Artigo 1º - Fica a Fazenda do Estado autorizada a permitir 

o uso a título precário, gratuito e por prazo indeterminado, em 
favor do Município de Araras, de um imóvel de sua propriedade, 
onde funcionou a Cadeia Pública, contendo 1.631,70m2 (um mil 
seiscentos e trinta e um metros quadrados e setenta decímetros 
quadrados) de terreno e 723,70m2 (setecentos e vinte e três 
metros quadrados e setenta decímetros quadrados) de cons-
trução, localizado na Rua Alfredo Mathiesen, nº 103, Centro, 
naquele Município, conforme descrito e identificado nos autos 
do processo SSP nº 2.079/2011 (CC-8.848/14).

Parágrafo único - A área de que trata o "caput" deste 
artigo, destinar-se-á à instalação de órgãos da administração 
municipal.

Artigo 2º - A permissão de uso de que trata este decreto, 
será efetivada por meio de termo a ser lavrado pela unidade 

competente da Procuradoria Geral do Estado, dele devendo 
constar as condições impostas pela permitente.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 3 de fevereiro de 2014
GERALDO ALCKMIN
Julio Francisco Semeghini Neto
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 3 de fevereiro de 2014.

 DECRETO Nº 60.118, 
DE 3 DE FEVEREIRO DE 2014

Transfere da administração da Secretaria da 
Fazenda para a da Secretaria da Segurança 
Pública, os imóveis que especifica, situados em 
Barueri

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e à vista da manifestação do 
Conselho do Patrimônio Imobiliário,

Decreta:
Artigo 1º - Fica transferida da Secretaria da Fazenda para a 

da Secretaria da Segurança Pública, a administração dos lotes 05 
e 06 da quadra 05, localizados na Rua João Acácio de Almeida, 
no Centro Comercial de Barueri, naquele Município, registrados 
junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Barueri, sob nºs 
118.687 e 118.688, com cadastro único no SGI sob o nº 48.406, 
contendo 500,00m2 (quinhentos metros quadrados), conforme 
descrito e identificado nos autos do Expediente SF 23738-
813272/2012 (CC/6408/14).

Parágrafo único - A área de que trata o "caput" deste 
artigo, destinar-se-á à instalação de Unidade da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 3 de fevereiro de 2014
GERALDO ALCKMIN
Andrea Sandro Calabi
Secretário da Fazenda
Fernando Grella Vieira
Secretário da Segurança Pública
Julio Francisco Semeghini Neto
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 3 de fevereiro de 2014.

 DECRETO Nº 60.119, 
DE 3 DE FEVEREIRO DE 2014

Dispõe sobre dispositivos do Decreto nº 58.025, 
de 7 de maio de 2012, que declarou de utilidade 
pública, para fins de desapropriação, ocupação 
temporária ou instituição de servidões, imóveis 
localizados no Município e Comarca de São Paulo, 
necessários à implantação da Linha 6 - Laranja de 
Metrô de São Paulo

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,

Considerando os termos do Contrato de Concessão Patro-
cinada nº 015/2013, assinado com Concessionária Move São 
Paulo S/A, em 18 de dezembro de 2013, que estabelece no item 
37.1 ser de responsabilidade da Concessionária a execução 
de desapropriação, ocupação temporária ou instituição de 
servidões dos imóveis privados, necessários à implantação e 
operação da Linha 6 - Laranja de Metrô, de que trata o Decreto 
o nº 58.025, de 7 de maio de 2012; e

Considerando que constitui obrigação do Poder Concedente 
promover a alteração do referido Decreto Estadual nº 58.025, de 
7 de maio de 2012, com vista a transferir para a Concessionária 
as atribuições previstas em seu artigo 1º, conforme especificado 
no item 25.1.12, da Cláusula Vigésima Quinta, do mencionado 
contrato;

Decreta:
Artigo 1º - Os imóveis declarados de utilidade pública pelo 

Decreto nº 58.025, de 7 de maio de 2012, descritos em seu 
artigo 1º, serão desapropriados, ocupados temporariamente ou 
instituídos para servidão pela Concessionária Move São Paulo 
S/A., por via judicial, para implantação da Linha 6 - Laranja de 
Metrô de São Paulo.

Artigo 2º - Fica a Concessionária Move São Paulo S/A. auto-
rizada a invocar o caráter de urgência nos processos judiciais 
de desapropriação, para os fins do disposto no artigo 15 do 
Decreto-Lei federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado 
pelas Leis federais nº 2.786, de 21 de maio de 1956, nº 6.306, 
de 15 de dezembro de 1975, nº 6.602, de 7 de dezembro de 
1978, nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999 e nº 11.977, de 7 de 
julho de 2009.

Artigo 3º - As despesas com a execução do presente decreto 
correrão a cargo do Poder Concedente, na conformidade com o 
previsto no item 25.9 da Cláusula Vigésima Quinta do Contrato 
de Concessão Patrocinada nº 015/2013.

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 3 de fevereiro de 2014
GERALDO ALCKMIN
Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Secretário dos Transportes Metropolitanos
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 3 de fevereiro de 2014.

TABELA 3 MARGEM ORÇAMENTÁRIA VALORES EM REAIS
  RECURSOS DO RECURSOS
  TESOURO E PRÓPRIOS
ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL VINCULADOS
LEI ART PAR INC ITEM
15265 9º 1º  2 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00
TOTAL GERAL    4.200.000,00 4.200.000,00 0,00

 DECRETO Nº 58.814, 
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

Retificação do D.O. de 28-12-2012
No anexo leia-se como segue e não como constou:
ANEXO
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 58.814, de 27 de dezembro de 2012
Elaborado nos termos da Deliberação CBH-RB n° 135, de 11 

de dezembro de 2010, referendada pela Deliberação CRH nº 130, 
de 19 de abril de 2011, e adequada pela Deliberação CBH-RB nº 
143, de 08 de julho de 2011, e relatório elaborado pelo Comitê 
contendo a fundamentação da proposta de cobrança, com os 
estudos financeiros e técnicos desenvolvidos.

1. Fica aprovada a cobrança pelos usos urbano e industrial 
de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo existen-
tes na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Ribeira 
de Iguape/ Litoral Sul.

2. Os Preços Unitários Básicos – PUBs, definidos no artigo 
10 e no item 9 do Anexo do Decreto nº 50.667, de 30 de março 
de 2006, serão os seguintes:

a) para captação, extração e derivação: PUBCAP = R$ 0,01 
por m3 de água captado, extraído ou derivado;

b) para consumo: PUBCONS = R$ 0,02 por m3 de água 
consumido;

c) para lançamento de carga de DBO5,20: PUBDBO = R$ 0,11 
por kg de carga de Demanda Bioquímica de Oxigênio (de 5 dias 
a 20°C) - DBO5,20.

2.1.  Os PUBs descritos no “caput” deste item serão devidos 
pelos usuários de recursos hídricos, a partir da implementação 
da cobrança na Bacia do Rio Ribeira de Iguape e Litoral Sul, 
UGRHI-11, da seguinte forma:

a) 80% dos PUBs, nos primeiros 12 meses;
b) 90% dos PUBs, do 13º ao 24º mês;
c) 100% dos PUBs, a partir do 25º mês, inclusive.
3. Para o caso específico da mineração de areia em cava ou 

leito de rios de domínio do Estado de São Paulo, o volume anual 
de água captado e consumido do corpo hídrico, a ser cobrado 
de acordo com o disposto na metodologia de cálculo, referente 
aos Artigos 10, 11 e 12 do Decreto nº 50.667, de 30 de março 
de 2006, será calculado de acordo com as seguintes equações:

Para captação:
QCAP = Qareia x R, onde Qareia = volume de areia produ-

zido, em m3/ano;
R = razão de mistura da polpa dragada (relação entre o 

volume médio de água e o volume médio de areia na mistura 
da polpa dragada);

Onde R=3, ou seja, 75% de água e 25% de areia. 
Para consumo:
QCONS = Qareia x U onde:
Qareia = Volume de areia produzido, em m3/ano 
U = teor da umidade da areia produzida, com limite mínimo 

de 5%.
4. Os termos constantes deste Anexo deverão ser revistos 

pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e 
Litoral Sul, CBH-RB, a partir do 25° mês do início da cobrança, 
sendo que, nos aspectos da cobrança relativos ao lançamento 
com o fim de diluição, transporte e assimilação de efluentes, 
deverá ser acrescida a consideração de cargas inorgânicas, 
observado o prazo disposto no artigo 15 do Decreto nº 50.667, 
de 30 de março de 2006.

5. O Valor Total da Cobrança – Valor Total que cada usuário 
de recursos hídricos deverá pagar será calculado com base 
nos usos de recursos hídricos a serem efetuados no ano do 
pagamento, no período compreendido entre 1º de janeiro, ou 
a data do início da utilização de recursos hídricos para usos 
implantados durante o ano, até 31 de dezembro.

5.1. O pagamento referido no “caput” deste item poderá 
ser efetuado em parcela única ou em até 12 (doze) parcelas 
mensais de igual valor com vencimento no último dia útil de 
cada mês, sendo que o número de parcelas não poderá ultra-
passar o correspondente número de meses apurado no cálculo 
do Valor Total.

5.2. Fica estabelecido valor mínimo de cobrança no montan-
te de R$ 30,00 (trinta reais), devendo-se obedecer às seguintes 
formas de cobrança:

a) quando o Valor Total for inferior a 2 (duas) vezes o valor 
mínimo de cobrança, o montante devido será cobrado do usuá-
rio por meio de parcela única;

b) quando o Valor Total for inferior a 12 (doze) vezes o valor 
mínimo de cobrança, será efetuado a cobrança por meio de 
número de parcelas inferior a 12 (doze), de tal modo que o valor 
de cada parcela não seja inferior ao valor mínimo de cobrança;

c) a cobrança não poderá ser retroativa, respeitada a data 
de sua implantação.

6. A cobrança pela captação, extração ou derivação de água 
será feita de acordo com o previsto no Decreto nº 50.667, de 30 
de março de 2006, destacadamente o previsto no § 3º do artigo 
12 e nos itens 2 e 3 do seu Anexo, adotando-se para o cálculo 
os pesos KOUT = 0,2 (dois décimos) e KMED = 0,8 (oito décimos).

6.1. Quando “VCAP MED / VCAP OUT” for maior que 1 (um), será 
adotado KOUT = 0 e KMED = 1 e o usuário deverá solicitar retificação 
da outorga de direito de uso de recursos hídricos e estará sujeito às 
penalidades previstas na legislação vigente.

7. Os Coeficientes Ponderadores - CP, definidos no artigo 12 
do Decreto nº 50.667, de 30 de março de 2006, com suas classi-
ficações, valores e condicionantes, serão empregados conforme 
segue no quadro resumo presente às folhas seguintes:

 DECRETO Nº 60.120, 
DE 3 DE FEVEREIRO DE 2014

Homologa, por 180 (cento e oitenta) dias, o Decreto 
do Prefeito do Município de Apiaí, que declarou 
Situação de Emergência em áreas do Município

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e à vista da manifestação 
do Senhor Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de 
Defesa Civil,

Decreta:
Artigo 1º - Fica homologado, por 180 (cento e oitenta) 

dias, o Decreto municipal nº 001, de 22 de janeiro de 2014, 
que declarou Situação de Emergência em áreas do Município 
de Apiaí, nos termos da Lei federal nº 12.608, de 10 de abril de 
2012, e da Instrução Normativa nº 1, de 24 de agosto de 2012, 
do Ministério da Integração Nacional.

Artigo 2º - Os órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual, dentro de suas respectivas atribuições, ficam auto-
rizados a prestar apoio complementar à população das áreas 
afetadas daquele município, mediante prévia articulação com a 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de janeiro de 2014.

Palácio dos Bandeirantes, 3 de fevereiro de 2014
GERALDO ALCKMIN
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 3 de fevereiro de 2014.

 DECRETO Nº 60.121, 
DE 3 DE FEVEREIRO DE 2014

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao 
Orçamento Fiscal na Casa Civil, visando ao atendi-
mento de Despesas Correntes

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 
artigo 9º da Lei nº 15.265, de 26 de dezembro de 2013,

Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto um crédito de R$ 4.200.000,00 

(Quatro milhões, duzentos mil reais), suplementar ao orçamento 
da Casa Civil, observando-se as classificações Institucional, Eco-
nômica, Funcional e Programática, conforme a Tabela 1, anexa.

Artigo 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto 
com recursos a que alude o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da 
Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, de conformidade 
com a legislação discriminada na Tabela 3, anexa.

Artigo 3º - Fica alterada a Programação Orçamentária da 
Despesa do Estado, estabelecida pelo Anexo, de que trata o 
artigo 5°, do Decreto n° 60.066, de 15 de janeiro de 2014, de 
conformidade com a Tabela 2, anexa.

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos à 24 de janeiro de 2014.

Palácio dos Bandeirantes, 3 de fevereiro de 2014
GERALDO ALCKMIN
Andrea Sandro Calabi
Secretário da Fazenda
Julio Francisco Semeghini Neto
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 3 de fevereiro de 2014.

TABELA 1 SUPLEMENTAÇÃO VALORES EM REAIS
ORGÃO/UO./ELEMENTO/FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA FR GD VALOR
28000 CASA CIVIL
28010 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUSSESP
3 3 40 39 OUTROS SERV. DE TERCEIROS
 - P. JURÍDICA 1  4.200.000,00
 T O T A L 1  4.200.000,00
FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA
08.244.2822.4325 APOIO FIN. PROJ. SOCIAIS
 FUNDOS MUNIC. E   4.200.000,00
  1 3 4.200.000,00
 T O T A L   4.200.000,00

 REDUÇÃO VALORES EM REAIS
ORGÃO/UO./ELEMENTO/FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA FR GD VALOR
25000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO
25001 SECRETARIA DA HABITAÇÃO
4 5 90 65 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL
 DE EMPRESAS 1  4.200.000,00
 T O T A L 1  4.200.000,00
FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA
16.482.0001.1682 SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CDHU   4.200.000,00
  1 5 4.200.000,00
 T O T A L   4.200.000,00

TABELA 2 SUPLEMENTAÇÃO VALORES EM REAIS
ÓRGÃO/QUOTAS MENSAIS/DOTAÇÃO CONTINGENCIADA FR GD VALOR
28000 CASA CIVIL
 T O T A L 1 3 4.200.000,00
 FEVEREIRO   1.400.000,00
 ABRIL   1.400.000,00
 JUNHO   1.400.000,00

 REDUÇÃO VALORES EM REAIS
ÓRGÃO/QUOTAS MENSAIS/DOTAÇÃO CONTINGENCIADA FR GD VALOR
25000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO
 T O T A L 1 5 4.200.000,00
 JANEIRO   4.200.000,00
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