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____________________________A 1- E A M cuantos es
ta p~b1ica escritura virem que aos cinco dias do m~s de janej

ro, do ano ele r’il novecentos e setc-nta %& tras (5—1—1973), ne~~
ta éirlcrle e co~orca de L~batuba, Est’~dode SSo Pavio~ no reoi~

t9 ela Camara Municipal local onde e:: di1~gencia me achava~. pj

rante ndrn Escriv5~c e- as testemunhas adiante .ncmeaclas e as3in,~.

das, donpa~c-cera:’. partes entre si justas e contratadas, a sa—
ter: de um lado couo outorEante cedente, a PRE7EITURA UUUC:_
PAL DE ~ATL~Â, de~id~nente qutorizacla pela Lei flQ 371, cl.e iQ.

de dezembro de 1972 e represcfntadrï pelo senhor CEL~3O TEIZEIRA
LEITE, brasi1ei~o, solteiro, maicr,’ jornalista, resi6ent~ ~ —

do’ucili-’o nr-st~ cletace, rcrL OL’co O.I~C. n2 501062012
da Ccc~ula de Ident~dcc1e n0G. ~Q ~.cc~7.79O’, ?re~ CitO ::un~c~pal,

doravante designada conce~ente, ou sin~plesnente Prefeitura, e

de outi~c lado, c.c~o butorgada concessioncria, a ~Ç~NHI~ DE
sz~.;:zzo ~ ~AEtD4S 33T13TA. — 533 —, socied.~c1e de econo:iia
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çlc-vidcmente representarIa por seu Diretor ~rc-sicientc-, En~enhc-iro

Paulo Pc-ltic-r de Queiroz Jiinior, brosilc-iro, casado, res~deifte
e domiciliado em 55o Paulo, Capital, a ru~a Dr,_Ren&tw ~ac-~ cio -

Barros, 3!~, portador do C,F,C. nQ ooS 752 103 e cio Carteira do

C,R.E,L, n~ 11 25a~D — 5?i Regi& — e por seu Diretor Ar~ix~i;tr

tivo Financeiro, Bacharel Cici ≥~rcus Bragà Vasques, brasileiro,

casado, resicl&nte e domiciliado em. Santos, a Rua Vahio de:Kçrev
rxQ 68, portador cio C.I.C.n~ 0214 fl46 908 e cio Cc’dulo de Icle-nti—

clacie ~c-, n~ 2 690 690 sp -, doravante ~esignacia concession≤
ria, ou simplesmente Its~B,s,,,; os present~-s inc-ust conhacidos
das testen~inhas a-diante nomeadas e- no fin4 assinadas, cio que — -a
rI~ fÇ; perante as auais, pelas pcr~tes, mef~ãid’ito mie t~rn -

et~rc- sz justa e con~ctada a ~oncess~F~os strrlços c’e c-baste—

cimento cte-agua e: coleta- e- rtlSpOSiÇao (te .esgocos sarntarzos nO

hinic≤pio de-Ubatuba, -nas- ccnriiç&s-a seguir cstipuladas~~Cl≤u

süla T- DO o’r’b~’~o PRAZO ~. A ~r~f~ithra concede ~. S33 com

exclusividade, por prazo indeterminado, os serviços de abasteci
mc-nto cio ≤gua e coleta e rlisposlç&o de esL~o’tbs san~t~r~os e1 t2

da a a’rea comprc-onciida no i-~ric≤pio-de Ub~atü~ C1≤usula II
EM FORMA DE PflF~STAÇ7LO DOS SEBVIÇ~S — A SBE prestara os serviços

«cjc-to dc-stã conce~sgo càin autonomia í~istr~tj~ etin&ncei

ra, dentro dos limites fi;racios por lei, - ep harmonia com o’pecu

1it~r interesse do Munic≤pjo, Par~grafo primei~o - Fica a S3S a~
torazada a tracalhar nos. logracto’uros piibhcos do »aiuc≤pio para
a tr&dc6 dos atos necessa’rios:cio fiel d~sc-mpenho cio suas-atri—
buiç6es, onde poc]er≤ estacionar seus ve≤c~u1os pelo tempo estri—
tamente nc-cc-ssario a execuç5o cio seus sc-r~ïiços0 Parografo sç~gu~

do -— Se-; ~cra o ~c-rc≤cio cio- suas ativ±cla~’~es, a 33-3 tiver’nc-ce~
sidade «e cianificar calçadas, farS ela pr~pria, ~ s~ias ~xbe~
scs~ a reparaç~o nc-cess~ria Par~grafo. tc-frce-iro,. Se- para a
c-xecuç~p de seus~ serviços a 333 tiv~-r nc-c~-ssi~3ac’e de doni~’icnr
leito t~e-r~cs, eiar& iamddia~!;cmente cinbit~ do r0t0•a Prefeitura~

*e far≤ prontament~ o re’pnra~o e ~o~ra~ clã SES, mediante ~a—
turaVs, as despesas dev.idamente cpropriada~ Cl≤usula III. :r~—
L~:2::TAç~o-E ~I~CÂtIZAÇ~0 — Os ser-±ços- aI alie se ±~efere o: pr~ —

sente contrato ser~o exgcutccios e c-yoloracios “mitra el—is nnr-’--~
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provi&s das i4cic-sce Sgua, cuja~
t~o ser pravian2elite aprovados peid S~3OS, que recebera as ref~

ricios r~des rios tesjectivo~ executores, ap~s concluida~ C1≤us~
la V DA RE:SPOUSA?-1LIDADE DA CO~iCE3SICNÁRIA A S,B~S~ se

ol~riga d prestar os serviços a que se refere a cl&isula 1 den

tro ci~s-normcs t~cnicas o- legais a ~1es pertinentes, competin~

do—lhe: a) projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar -

os referidos Serviços, dotando d~sse~ melhoramentos, com prio~
dade-~ os nScleos de mais de mil habitantes; b) a~1icar os —

dispositivos le5ais ria defesa .sanit≤ria pcrtinc-ntes a ~sses —

serviços; e) realizar a apropriaç~o do custo ria operaçffo, estj~

dar e propor justificariamente as tarifas a serem fixadas de —.

conformidade .com a cl&isula xi; cl). —- ddligir --elenentos inforrn~
tivos e .6ndos .s~st~t~sticos de -interesses para- o projeto,- cons—

trugEto, oper.aç5o, manutenç5o- e %CUSJIflO rios :5ei’ViÇOS eur aue~ —

t~o; e), prestai’o Gov~’no-do I&znici’pio informaç3es s8bre -

assuntos- pertinentes aos referirias serviços, cuanèioso1jcit~ -

clas:f) exercer quaisquer outras ativida&s cdmpat≤veis-corn —

Leis’ gerais e especiais visando ao -aperf’eigoa~ic-nto ria operaçEto
e manütenç~o dos servic~os; 3) fiscalizar e arrecadar ‘os t~rj~—

ras fi~cadas na forma do cl~usuila XI, bbedeci~ias a~ normas ~a —

sais e~n vibor, e resolver as cuest5es a elas pe*.nc-ntes; h) —

~;onar toc~as as medacias nccessnr~as a prov~sao QO recursos cue
Dossibilitc3-n a tüelhoria e er~pansao dos serviços concedidos, —

fla’usula VI — DOS PODtT-3 ~Â~ — T’ica a -333 auto
~izacla a praticar todos os atos nc-cessnrias a instalaç~o, ~an~
benç&o e exploraçí~o dos servigos concedidos, bem como sua, —.

~tuaiizaçao.4 adecucçEto s neces~idades dos usuSrios, e ao
:~el cu!nprlmento rias oDfigagocs qssumictas pela- concession≤rza.

~lzÇu~ula VII — DAS DE3AP~:OP’iIÁC~gS — A 3~B3, porier≤ riesapr2 —

4 - F • 4 —
)1’lor, as~s~i.ris expensas, os bens :ncce9sar~Os a consecuçao CtG -

~eus serviços, me~iih~tite pr~vio decreto c1o Podei’ Executivo -?unI
~ipc1, se o bem aindã nEto houver síco ‘ieclar~vio de utilidade —

?ulblica pc-lo:Gov~rno do Estat~o, ha forma co ortico ]~S cio Decr~
:o—lei esta’dual. de 23 rio setembro cio 1969, aue autorizou a J

- — _? ~ ‘T T ~~a ~,s3,S. C±ausu1a ‘~~_ — ~,qJnjçiiL_:.~:;,~Q~

— As nbrns. redes e eoui9amentos necessarios a
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as Darragens, reservacorIos, rcues adutoras e (te r:scriouzçao~

de ≤~un e- demais e~v!pamentos ciiretament~ utilizrdos uo

tCci1!efltq dc- ~UQ e ~isposiç5o (e c-sgoto ~sarLt&ios cio LtuJlicj~

pio, relacionado no ~nexo que, devidcment;e rubricado pelns ——
— • e e -

partes, integra o presente ccntrato, todos de sua propriedade,

transferindo à 333, desde j≤, toda a posse, &osi≤nio~ direito e

aç~o quq. tinha e exercia •s~bre os referidbs bens,- para cue de—
les a concession~ria ~ goze e disponhaj como seus ~us 2 an~

sendo por força deste contrato, oue a Pre~eitura pro€estafo —

:cr ser~prc bo~, fifl~e e va1ioso~ respom’e~uio pela evicç~.o, na

forraa da lei, Cl~usu1a - D~ T :c :rslTos ~O~RI
~~c:3_ Fico a 336, por força deste contato, subrogada. ¶N1 ~2

dos os direitos c~ obrigaç&s vinculados ajds serviços conc~di —

(os, cxceto -encargos trahalhis~os, previdjendi~rios ou 6ut~os —.

.?eferentes a pessoal, e sempre ressalvado! a 533 o dir~’itq:r7e —

regresso contra a Prc-feitüra com relaç~o ~. (~oitos nEo consta—

todos. -ct~ a data (a assinatura deste conth’ato, Cl~iísula XI~ —

•‘ ri —~‘-i•-i~n 1 • s~ .g -! —
DBz Lhi~~a -~ Os serviços ~ que se ref~ere~ esv~e cont-raco s erao
rem’anercdos por tarifas fixadas -por. ciecrctto cio Poder Executivo

stadual, ou na forma que p~1õ mesmo venha, a ser deterndn~cia0—

~ ~ — no p:sso2u, — O. regime jur≤kiico (à pessoal 4a

conc~ssicnSria S o da Conso~iciaç~o tias teis cio Trabalho0 õlSu—
sub :-:~I: — DOS DI~I?O~ ~es ~jsuL~~os — ~ 633 dnr~ andariento —
• ,-..-.- . ,• --— _‘•:-‘_ -

as rc~nv~dicaçoes ctos usuar~os~-- ormulaua~ segundo OS normas —

lgefltCS na co~cescaor~1’aa, Can”o c~en’i1*nio %~ GUr- Q~ r~ ~

si(~erarias procec1ent~s~ Cl~Çusuia xiv — ~v~rs DOS U3r~Çp1IOg
• .p- i -

oac c~c-verc-s dos usuarlos: 3)— provadenc~ar os pedidos cie liga—
— - . 1 - .

çao as redes ne agi~ta ‘E üe esgoto dc- todo ~ imovel situado ,~ —

rua onde houver ou for ass&ntacl.a a canaliL-açEo; b) provicienciar
a baixa da ligaçao pop pasos.. cio cic-noliç~o~ doi~5~cl e conunL —

-. -- .car as al Geraçoc-s GUG ~mrortem em supressao ou acrescimo qe
ligaç6es; c) zelar pela boa conservaçEo 4 hid&nctro colocado

no ~m6ve1;-d) cumprar os determanaçccs t~rncos tia SbS quanto
s ans-calaç6cs -e - c~emaas cxi g~nc~as iQgnasj pert~nentes; e) ‘,qua—~

Lar pontual~c-s~te as contas apresentadas pala. ~23, C1≤usula fl—

JsPOSSE~Eoesteaucf~co efetivanic~nLc-c~tfr~ru.c, p~ra .onos OS



caixa e em BaflCOS~ d éreclitos em geral., rnc-sno os relativos a

fctu:?onentos ou contas aiwianao pagas to SÂÃE — ~erviço Auto—
flOfla Lgua e Esgoto de Ubcttubt,passdnclo a 533, de imediato, a

• operar e manter os serviços ora concedidos, Cl&isula xvi —

• ——-.—,——.•, —A :9 •l •

_________ — ~orrerao a conca CiO. concess~onar~a DS (:eSpeScS (~ —

correntes ria forrna1jzaç~o deste contrato, C1i~usu1a rïn — oo —

F&~O — O foro do presente contrato ~ ó da ciciàdecle Santos,

Estado de 3~o Paulo, renunciando c~ partes o outro qúalquer, —

por privilegiado que seja, Cl≤ustla XVIII — DAS tJS?0SI’O~3 Fi

_____ — Pela outor’~ante conceclente e pela outorgaria concession~
ria, na forma representada e nomeada, mé foi dito~ falando co
(‘a qual por sua vez, que pera os efeitos fiscais daa presen

te o valor de~ 150,000,00 (cento e cinquenta biil çruzeiros),_

autorizam os registros oficiais. competentes, e aceitam a pre—
sente escritura nos expressos tarmos em que ela se contem de —

clarando, finalmente, aue os efe±tos do presente contrato r~ -

troagem a princ-iro ele janeiro cio mil novecentos e setenta e —

tr~s (1~—1—1973), Dc- como assim o disseram, dou f~; me pediram
e eu lhes lavréi esta escritura,, que feita e lhes sendo li~”a,—

acharam—na confornc-, cc citaram, outorgaram, rec~procamente
estipularam 2 assinam comas testemunhas a tücio presentes, que

s~o: !~kmsuetoPierotti,~R,G, n~.2 553 325, brasileiro, casado,
Prefeito Municipal ric- 3~o 3ebas~iffo, residente na Avenida D~ —

oue de Caxias n2 590 em 5~o Sebastiffo e Vicente de Paula Maz —

ouc-s de hii~eira, brcsilei~ro, casado, portador .-la ccÇciula de —

ir]entidade R,b, 1 36!j. 851, advogado, residente e domici1ic~o —

ev’-35o Paulo, Capital, na rua Martinho Prado 127 - aptQ 155, -

meus conhecidos, dou fcL Eu, (a~) Antonio c~os Sahtos, Escriv&o

à lavrei0 (a.a.) CELSO TEIXEIRA LEITE = PAULO PZLTIER DE DUEI—
ROZ J~i~IOR = CIO MAECUS BRAGA VÁS UES = MANSUETO PtflOTTI = -

JIDE2ITE E PAULA MARCUES DE OtI7EIRA = (Devidamente selada)

Eras Cada et~ se~uiCa. ~AOÂ MAIS, Eu,
A . — 4’(nntan~o uos ~an~os), Escr~vao, con.L a$1, suoscrevc, c~ou ~.c e

assino em ‘~i~b1ico e rcso,—.—.—.—.—~
Em testemunho .~‘ ria Verdade,

(

-

A.

znclus~ve sobre as amporcanclas daspon≤vei~’nesta clata,em
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DIARIO OPECtAt DO ESTADO SÃO PAULO, $0 DE IUNUO DE 197a PÁGINA 3

ATOS
LEI 14’ iii, DE 20 DE JUNHO 015 IPIS

Autorira a eonutttulg&o ela uma sociedada por sedes, sob a den’nslisaeao Is Cc
TESO — Cosnpanble Ledaduxi la Tecnologia de Saneamento Oásico o de Controle

do Poloiçio das Aguss, e di providtnelss earrelatas

O GOVEItUADOR DO ESTADO DE 8KG PAULO:

Paço cabcr que a Assembléia Legislativa decreta o eu promulgo a co
1-ulata Igi:

Artigo a.’ — Pica o Podrr Executivo autorizado a conatituor unia so-’
cedadc por oçoca sob a denominsçao do CETESE — Companhia Estadual dc
Tøcnolooia do ganceasento nialco e de Controle do Polislçao dia Asilas, vinculada
á Stcreiarla dos Serviços e Obras Pública.,

Panavam únIco_A sociedade, cujo prazo de duraçgo será indetermi
sedo, tini cede e foro na CapItal de Elo Paulo. podtssdo abrir filiais, sucursais
eoejtõrlos co, qualquer ponto do território estadual.

Antigo 2, — A eovledsde, na qualidade de &gio, dolorido ao ao—
Temo do EsCUto de Oto Paulo, no campo de controle de poluiçio doa águas e dc
tersoleØa, da oi4~cnhania emitiria, terá por objeto:

1— accra: az atividades e presToastuvas atribuidas ao Pomeado Es.
tadisoi de Saneamento Básico — PESO, pelo Decreto-lei Ii,’ lis-A, do 10 de fe
vereiro de 5*70. mncunlbieielo’tl,e o eletivo exercIdo do controle da poluieáo das
águas em todo o cemitério estadual. aliso de outras atividades úteis ou neta-
ririas ao cumprimento de aias Sinijidada. tneluilvo o poder de policia admhias
status, inerente e indispensável ao bom desempiniao de meus serviços;

li — efetuar o controlo de qualidade dia águas destinadas no aluacto—
cimento público e a outros usas, assim como das águas residuárias, procedendo a
estuda’. exames o análises necssséciae;

III — rasurar estudos. pesqulsao. treinamento a aperfeIçoamento de
pessoal o prastar asslsténcla técnica ospecsallzada à opcragao e manutençho de
sistemas dc água e esgotas e tralduos Industriais;

XV -. desenvolver peogranlos para a manutençio e apcrfelçoamenio
da qusaildada de materiais e e,pslpanventoa;

V — psuporeioner eatigloa e aulas práticas a smnivercltánlcg e a técni
Das que se dcdiqucm a trabalhos lleadte á en~enharla esnhtárla;

VI — manter cisterna do intorsnseaes e divulgar dados ele interasse da
engenharia, sanitárla e da posulçáo das á~ssea, do lona, a eassejar o operfcleoa-’
ascocO dc mirados o piocresco para ectudos, projetos, crecuçio, opem$o e asa—
tutasiclo de sistemas

Parisraro único — A sociedade exercerá, no Cintilo estadual. com
exclualvidade. co serviços rcrerldaa oco Incites 13. Xfl e IV, tio podrndo os dr’
caos da Admtnhtcroçao pública, direta ais Indireta. executá-los sem ser por sei,
interinádio.

Artigo 1? — A seriedade poderá telabaar 000vtoloa ou contpaloe com
pessoas &Scae ou jurfdicas de direito público ou privado.

Ártico 4,’ — Todos os ecrt’lçoa prestados pela sociedade aerao rtmu—
acudia.

Estico 5, — O capital da sorladade soai dividido eco ações ordiná
rias nmnonaiivasvdo valor maitárlo de (irá lx temas oc’cteiro).

1 1? — O Governo do Estado por lotantédio do Departamento de
Aptas e trinou Elitrica, manterá cumpre a maioria abaoluta das açOaa.

O 2,’ — Poderio participar do capital aoclal da cocledadc coscoas ti—
doca ou juridicas l!e direito pübllco ou privado, observado sempre o diepoalo no
parágrafo anterior.

Alugo 0.’ — Az açules que o Governo do meado aubacrever na cone..
Ohsiuflo da soglcdsde ou lia oicvaçao de ata capital corso integralhedas;

3 — niediaste parte do caldo da datações orçissientirlma consignadas
a favor do Fomento Estadual de Saneamento Básico — PESa, que aerá trem—
lenbo para o Departamento de Acua. e tocaria Hóisics — mAcE e transforma.
da eqi “Tu,nsrcrénclee do Capitas”, a esse fim destinado;

IX — mediante a Incorporado do parte do patrimOnto da autarquia
Fomento Estadual dc Saneamento Básica — PESO, criada polo Derroto-lei ri. 172,
de se de oleserasóro de lISO;

313 — com bons e dls’eltoe que, para tInia, lhe caSam dretinados;
IV — ela amieiro’,
V — com recursos provenientes de créditos orçansentários autorias.

das tal lei,
Artigo ‘7,’ — A sociedade terá um Concoirio Conauittvo, conatitutdo

de pessoas do asco nirel no campo da ora~enharta sanitárla, cuja compostçao e
atrcbulçooc serao Ilsadia nas estatutos,

azeito ‘1? — O regime juridico doe emprecados da sociedade atri
obngretoriamente o da lepisliflo trabaltilate.

1 1.’ — Ana empregadoe conicatadoa sob o regime de legislado tia.
balisista rica expresaasaeoitt vedada a apltca~o doe preooltos das mcli eotaduiia
que conçeolren a complemealaçio, pelo Estado, de spoaontsdoria, poncõe.v ou
quaisquer outraa vantagens

2.’ — ~s empregadoa do Fomento Estadual dc Saneansenco Dásico,
quo coram spstvolcadoo pela eocledadc, aerviráo no mesmo recline jusidico a que
tESO eutirolnedee.

Artigo O? — 0,5 empregador da sociedade seria obrimatorlamecco
contracedaa mediante processo de mereçio aproprIado, asa forma prevista cm regu
lamento interno.

Forágrado cairo — Aos atuais empregados do Fomento EstaduaL de
Saneamento nanico nao cc apeles o disposto peste artigo,

Ártico lo — Par colicitaçio da aododede podtrao ter colocados à tua
dlspceiçto servidores da Adumlnlttraçao Pública, diretas ou indireta, tempre como
preiulro dos vencimentos de teus cargos eu fundos. asse cem prejuiso de teci
atletica e vantagens.

Artigo II — Aos atumla servidczee do Fomento Estadual di Sanca
eranto Básico — ~n terá garantIdo o direito de opçéo, dentro de li ttrinlai
dias da conasitulçao da sociedade. por teu aproveitamento palme, sob regime da
legialsçao oiabalhtala, aeoreranmIo~se dt cciii carpas.

Artigo 12 — Beepeitsdoa 00 preceitos da ieglaiuçto aplicável, a rosto
cano crescerá poder elicciplinar sobre o pessoal posto à sua dispvolçao, cabendo-lhe,
inclusIvo, o prática doa avos porqinentee á tua situado funcional.

ArtIgo 13 — A sociedade Oca autostada a promover, amigável ou
Zsjolnaiu,ente, dssapropriaççea da bene necessários ao eecrrfrlo de suas linaIlda
das, previamente declarativo de utilidade públIca peio Caverna do Estado.

Artigo 14 — A eoriedade ficará aubroçada neo elsicttoa e obrieaçies
decorrentes doa contratos e eonvóetioa firmados pela autarquia Ficam. em função
dm~ atividades do Centro Tecnológico de Saneamento Básico — cErtas a da
Darceonla de Controle da Poluiflo das A~uiis

Artigo IS — O Governo do Estado consignará, anualmente, no orça
mesico, em dottçicd do Dcparismento do águas e Eser ia Ddtrin, 01 recursos
necessárIas pora cobrir co custos decorrentes dn controle da poluiçco~ das águas

Artigo lo — O produto da arrecadado das multas decõrrenies das
sneragoea prevletaa no Decreto-lei a, 195-A, de li de fececeiro de 5570. constItuIrá
recolla da Departamento de Àguae e Energia Elétrica.

ArtIgo 17 — Os recunoe dcsttnadoa à esecuçio desta lei correrSo à
eostn do orçamento do Oeparlarntnto de Acamas e Energia Elétrica para o cnrru?nee
exerersio.

Artigo 15 — Esta lei enirasi em vigor na dita de suo psblmcaçao. xl—
vaginas as diapoilçulcs em contrdi’io.

Paleacio doo Bandeirantes, 20 de junho de sais.

LAUDO NA’rfl

Cixaldo luloiler da Silva, Secretário da Justiça
Carlos Antonio festa, Secretério da Fazenda
Jais Molcimeo, secretario doe Serviços e abres Piblica,
IWisaiel Colaauaiumo Secretário do Economia e Pianrjtacneo

Publicada na Ataesm,oeia Técnlro-t,igistaciva, moe IS de junho de ibsI
Nelas,, Peteraga da Goela, Diretor AdmInistrativo — Subat.

LEI n.° 150, DE si nc JUNHO DE 5071

Aniasina a eoeatteutção do ousa tocieslade por ações nob a denominado de Cola
ppnlala de Saneamento Oásico elo Lutado de 55, Pssslo — SAJOESP. e da

prortmlnetas correlslss

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ditO PAULO;

Pago caber qui a Ansenibiela seguIsSes decreta o eu promulgo a co.
quinto lei:

ArtIgo 5,e — stca o podar toecuavo autorisado a conslltutr 155515
sociedade por uøcs, sob e denounsneção de CompanhIa de Saisemmento Saiico do
Estado dc Oso Paulo — SABSLSP com o objetivo de planejar, executor e operar
os serviços públicos de cancasnento básico em todo o tei’riedrlo do Estado de
Sso Paulo, respeitada a autonomia dos muniespivo.

5 1,’ — A aocledmdi, vinculada à Serreioria dos ServIços e Obras
Públicas, teci prazo de durado mndaiermtaado, sede e foro na Capilai de Oco
Peuio, podendo abrir filiais, aucuexcia, agencias e escritórios ana qualquer ponto do
território mtaduai.

1 2.’ — A Ooctedade retraido, nesta artigo rtasdtarca da, iusáo da
Companhia MetropolItana de Aesis de Sio Paulo — COMASF e Companhia áte
utpoltsna da Saneamento dl San Paulo — S&lJgSP.

5 l.~ — Na dsta da ronatitui$o da sociedade, o Departamento de
Águas e Energia Elttcica — DAta, lseoarmltzsrá ações eubscritaa mediante a con
ferineia da toialidada doa bens da ouperintendtncie de Atua e Esgotos da Ca
pital — SAEC e de parte dos do Fomento Estadual dc Saneamento Básico —
PESE, que lhe tavoresn sido transferidos na feiosa prevista no artigo II desta lei,

5 4.° — As entidades autárquicos e que alude o parágrafo tnoerior se.
tio extintos pos’ derrcto.

Artigo 2~ — O Governo do Estado de aIo Paulo, por iaitenndilio do
Departoanento da Águas a Energia Eidirica — DAtE, autarquia vlisculada à Se-
ornaria dos Serviços e Obras Publicas, na-autora tessipre a metana absoluta dai
s.çSea da aocledade.

1-’ — Poderao psrttripar do capital social pessoas fisiras ou jucidi
055 de direito público ou privado, do naciogualidide brasileiro, observado o dispocto
neste erligo.

O 2.’ — O capital da sociedade será dividido em ações ordisiáriam no
minativas do i’slor sanitúrmo de Cr5 1.00 ehusn erlsreleO).

Artigo 3.’ — Será tarifário o reçisne de cobrança dos sineiros da co
tiedúrie reiauvoe ao abastecimento da água e à coleta a dispooiçan de esgoioa
eanitórlos e, aempce que possirel. deo demais eervieoo.

I°aragr,fo único — Ao tarefas poderIo aos diferenciados, de modo a
atendtr ás ptcullarldadcs locais dos eervirci.

Artigo 4.’ — O regime jurifleo dos empregados da sociedade será
obrigatoriamente o da iegisiicao isobalhisla.

i L’ — Aos errapreçadas contratados sob o regime da tcglslaçia tra
balhista fica expreeaamente vedada a aplieaçso dos precsitoa das leis estoduati
que concedem a compitmtntaçao. pelo Estado, da aposentadarlas, penades ou
qiaisquar outras vontogeiat

1 2.’ — 01 empregados contratados pela Superlntes,dencla de Agua
Escota, da Capital — BAtO e pelo Fomento Estadual de Sasaesmenio Básico

— PESO acedo aproveitados pela rocledade ou por outra que for canstiauids para
atuar no canipo da cngenharia meniiárla, no inclino ateime juridiro a qisI estimo
suisordialadei.

ArtIgo SP — O pamoal da cscredado terá obnigatonlansenta rcsatiaisiio
nsedianle pcocmso de aeteçio npropclida, na lonas prevista am regulamento iii’
terno.

Parágrafo único — Aos atuais empregedsa da ompcrlntondendia de
Acua e Esgotos da Capital — GAtO o t1binonto Estadual da Sasieinsento Básico
— PEste nao re spllca o diapoato otite artigo.
• Artigo d? — Por solicitado da sociçdadm, poderio ser coiocodas à

sua dispooicdo mervidores da Admntntitiaçáo Pàbilra, dIreis ou indireta, rtmpra
com prejuico dop vencimentos de seun carros ou funçoem, mas seio projulso ‘ia
seus direItos e ventaceni.

Artigo ‘7’ — Oe ear5os e funções pertencantes á Sunerintemsdeacea
de Acua e Esçotca da Capital — OAEG a ao rbmtnto Estadual te Sanrruneiato
tático — PESE ficara istegrados em quadro Especial na uecrçtarla dos Seniçes
o Obras Püblicss e extintos na cacàntla.

5 1? — A extinçao a que alude este artigo te processará, no tocante
aos csc3os dc cas’reira, ia medida que vagarem os castos de classe iniaai, e errem.
aucesaleamcnte, dama por nosso, até a supreroto da’ carreira, eseegisrodoa te
acostou respectivos, da acordo com a iegt,laolo em vigor.

3 2? — O pessoal integrado no quadro Especial permanecerá no ia.
gbne jurIdico a que se mubordinava na cespectica autarquia, mantldoe ci dirculot,
vantagens, deveres e obrIgações que lhe tenham sido atribuidos, nos termos da
legislcçao vigente.

1 1? — Vetado.
MUco a? — Aos atuais sercidorcs da Suptrlsstondánda da água e

miotos da Capital — BAtO e do Fomento Estadual do Saneamento Edstco —
PESE será gareneido o direIto de opcac. dentro de ao otninto) dias da consil
tulçao de sociedade, por sou apeoveitasnenio nosia, sob recesso da ie’elalaçeo
trabalhIsta, axonerando.se de seue cargos.

Artigo O? — ,Pteam à dirposlrao da eocsedade oi servidores Integrantes
do Quadro Especial a que ao refere o artigo 7,~, até o dia II de junho de 5554.
cabendo á Secretaria dos Serviços e Obras Públicas, ate essa data. providenciar
aajom eles postos à diapoiteao da quaisquer órgios ou serviços da Admlnlstnaçao
direta ou Indireta, para o entendo da atividadei compattveii cem es crus cagoi
ou fundes, ou relolados pira outra auiepouls.

Parássafo único — Oe vaneimentos, vantagens e dm5355 encargos se
lmtlvce ao pessoal poslo à dlsposiçoo da sociedade, neo teimes de~tr artigo sa’li~
por ela euatcadro até 31 de dessmtro do cOle, e por datado orçamentária di
Secretaria dai Servlçoa o Obra, Públicas, para orne fim destinada, anda essa data’

Araieo ao — Respeitados os preceitos da letiuieeSo pie iiit for aplicá
vel, exercerá a sociedade poder disciplínai sobro o pcsloai poato à ruo dispociça,,
cabendo-lho, inclusive, a prátIca doa aios perclssenees à mia cituatuo funcional.

Artigo li — Com a essuinçao da Suprrlntendencia de Águ, e Esco
ta da Capita’ — 5h50 e Fomento Estedual de Saiseamenio Básico — PESO,
a responsibilidade pelos encerres dessas autarquias, relativas a aposentadorias
e pensa,’ ficará transferida ao Estado,

Arligo 11 — A sodedodo lira aslierlsada a promover, amigável au
juutclalmtiate, desaproprlaçees de bens necessários ao atendimento da suas lisas
iltiades, prevlaanents declarados de utilidade pública pelo Ooeeunu do Escada.

Artigo II — A fim de ouc o Departamento do Águas e Energia Ele—
tricr — DAEOS subnrreva e rnteeralba. por parte do Governo do ratado, agora
do capItal da sociedade, a Fsssnda do Estado, a oupsrlntendtncl, do Açua a
Eaicotoi da Capital — BAtO e o Fomento Estadual de Saaaesmemato básico —
P’ESB ficam autorirodos a trnrc~ferlr—itse a titulo intuito:

1 — os ações de qmmu sito proprietárias nas empresas referidos sso
1 5,’, do artigo 1,’;

51 — Inste do acervo patrimonial du Fomento Estadual de sanea
mento Sssteo — rEais e a totalidade do da Suptrtntandtieclt dc Apus. e Esgo
ta da CspiIti — SAcO,

Parágrafo único — O Ocpsrtusnento de Atuas e Energia Eléta’sss
— DAEF na qualidade ilo acionista mujnrmtárlo. tomarIa ia pcovido,acies neves.
aárlas pars que, na data da colsstituiçEo da rosiedadt, a esta aeja incorporada
parto do pat-Imónio da Companhia dt Ssiseamento da Baixada Ssiitumta — ODE
e da Companhia Secional de Acua e Escota do Vale do Ribeira.

Artieo 14 — o Porlrr Executivo tira sulorisado a tomar preucudin—
elas sara a eonvexsio, em ordteãrlss, dos sções preterensiain que o Governo do
Estado possui direta ou lndiretamenoo, nas einpreea’ de saneamento bf.e,ico.

Artigo 15 — Pira o Poder Executivo aut’irisodo a lsassrerir es cal
dos de doieçêrs orgimenidria, consignadas u favor da Sujaeaintcndincia d’e ,Açusa
e Esgot a di Capital — BAtO e do Fomento Estadual de S,r,eamento Oásico
— PESE para o Departamento de ADIas t Energia Elételes — DAtE, traroror
mando-os em “Tisnaterencaaa de Capital’, para subscsiçao de aeaea d’a capital
da eoeledade.

Parigrato único — Excetuam-co dos asilos das dotações osgamen
eia,’iav previstas lieste arsego, os eenalenados aob a nsbrira “Cormstllesiçao de Fun
dar Rotativos” que riria transferidos dmrelonsente ao Departerisento dv Amplas

Esstrgcs. Eleteica — DAtE eco “alores rnrrmpondentes aos enrarises ,olnuiiesl
is aposentadorias e peia,’sdes, este, enasacferldov à Secretaria doa Serviços e Leiras
Públicas.

LEGISLA TI VOS
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Artigo 15 — l’ica o Poder ExecutIvo autorizado a promover es me.
dldas necessórlas á elttratso dos objellvoz sociais da Companhia do Saneamento
dr Datada Santista — ano e da Companhia Regional de Atua e Esgotos do
Vale do Ribeira, de forros, a. adequá-los ao disposto no artigo 1.5 desta lei, assim
como e constituir para o interior do Lotado empresas prrstadoras de eertiço,.

Artigo 17 — A sociedade ficará aubrogada no, direitos e obrlgeçoes
decorrentes dos contratos e ConvênIo, teimados pelo Fomento Estadual de lIa.
neantento Básico — PESE e pele Suspezlntendtlleea de A3na e Esgotos da Ca
pital — SAIO.

Par6~rafo douro — Excetuam-se do disposto neste artigo os contra
tos e conventos tclebradoe ccii funçlo das atividades do Centro flcnoldglco de
Oaneannento Básico — CET~fl e rIa Diretoria de Controle da Polulçio das Águas
unIdad”~ da autarquia PESD.

Artigo lg — O. reclusos necessirlos t etetuçao desta lei caverna A
conta dos dotacoes previstos no orçamento do Departamento de Aguas e Enecole
Elétrica — Dama para o presetie exercido,

Artigo la — Esta lei entrará eta visor na dali. de rua pubtiraçio,
revogada- os dlipositâes em contrário.

Policio doa Bandeirantes, 20 de junho de lera.
LAUDO NATEL
Oawaiuie Mluier da OlIva, Secretario da Justiça
Soai Mescles, Secretário doa Serviços r Obras Públicos
Carlos Antonio Itorca, Secretario da Fasenda
Zflgael Celasuor,no Secretário de Econanla e Planejeaselleo

Publicada na Asseasorla Ttcnlro-Leglsiatlua, aos 29 de 5rnho de 1173.
Neisen retratou da Cosi,. Diretor Administrativo — Subia.

DIÃRIO DO
CO VÊRNO

DECRETO las 1.537, DE 53 DE fllrUlO DE 1073

fedor, de utilidade paibtica. pan fina de áseaproprlaçio, ama área 5e terra
IemJIeaaua no lrnnSelplo e Conoana dc Sio Bernardo do Campo, neeesrásia ao
eleeasyulvlnnrnto das obesa d eooatl-açio da amrginal direita ela rUia Ancblelaa,

seurido lISo Paulo-Santo.

LAUDO NATEL GOVERNADOR DO JInTADO DE RIO PAULO.
utanda de tuas atrlbulgdcs legais, o nos termo, do artigo 34. incIso flUI, da
Constitusçao do Lotado, com a radioSo dad, pela emende Constituclooml n, 1,
de 30 de outubro de 1059. combinado com os artigos 2% 3.’ e e? do Decreto-la!
Federal a 3.155, de li do junho de IR’.

Deerela:

Arlico 1.0 — Pita declarada de utilidade piblica, a fIm de ler desa.
praprieda pela D207SA — Deaean’olvhnento Rodoviário Ode., nei. terrcoa de artigo
li do Decreto-lei o. 5 da 6 de março da ISSO, por via amIgável ou judicial, uma
arca de terra, abrangendo ssa,eo mii cqulnlletatoe e nevenia o oIto metro, qua
dradre) perlencente a quem de direito, localizada no Muolciplo e Comarca de
$50 Erroarda do Campo situada na altura das estacas ti, ~sii ÷ 17.00ma 407 +
17,itm equatroceotor e oitenta e tela Inala dezessete metros a quatrocentos e
noventa as sete maia derresete metia e trinta centimei,tso da Marginal Direita
da. avia Alichieta,, destinada ao deialavolelmcneo dii obras de 000atrileao da
Uargtnai Direita desta «la., sentido Elo Paulo-Samos, ele azordo cosa o projeto
nprovado polo Departalnento de Estradas de Rodagem e cola a planta e memorial
descritivo que coo, este baixa.

fatigo 2.’ — As despesas decorrentes da execuçio desta decreto cor
rerso por conta da verba prdprla da DEnSA — Desenedivlsnento Ilodovllilo as.

Artigo 3? — Este decreto entrará em vigor na data de rua pubutaçao.
PelAria dos Bandeirantes, 19 de junho de 1013.

LAUDO NATEI~
Paulo SaIem Malut. Secretario dos Transportes,

Publicado na Cosa Clvii, aos 13 de junho de 1073,
Maria Angélica Gaiiarri, Responsável pelo S.14.S,

DECRETO N 1.513, DE 20 DE SUNEO DE 1551

Disp&e robre afastamento de servidor para partielpaçis fie curtos da trslaasu.ssto
e aperfeiçoamento de pessoa1, e dá outras proeldenciaa

LAUDO MATEI,, GOVE~ADOR DO ESTADO DE RIO PAULO,
no uso das luas atrlbuiçeea,

— Considerando a necessidade de se adequar um pleno da Aperiei.
eoamento e Atuallsaçeo do pessoal docente e tdcoico-admlnlstratlvo da derreteria
da Educaçao, para a lnsplasltaçso da reforma do ensino, asco termos do artigo 33
da Lei o, 5.652—71.

— Consldrrasudo que grande parta do pessoal do Ensino Médio Oficial
á recrutada através elo admissões e, titulo precirlo;

— Considerando que lncusnbe à Coordenadorla do Disto0 ,Báslco a
Normal, através de seus drçaoa técnicos promover o tielnameoto do pessoal na.
coa trio,

Decreta:
ArtIgo 1.’ — O~ funcIonárIos técnico-adenlnlalnilvos ou docentes eu—

bordlnadai a coordenadarin do Ensino Básico e Normal poderia ser ,Saatadoa da
sotia cargos, para cuLtos de Tesinamento de Pessoal zeallados através de seus
Órgfeoa, conto participantes. monitores ou aupervisoros, sendo os respectivos pe.
rIrdes considerados esmo de efetivo exerclno, pera todos es eleIto, IsIclIlsive da
E.D.E. ou perceloclo das aulas excedentes a que fariam Sus.

Artigo 2? — San caráter excepcional poderao ser ooovocadoa para
curtos de Troinamento, nuns máximo dc trinta esos dias no ano os professores
admitidos a tItulo precário para aulas excedentes, desde que ucancladre e/ou
~ — Os Professores aludidos no .ceputa do artigo perceberia e

remuncsneáo das asilos a que fariam luis no perloelo da convocieao,
6 2? — O dirator do e5tabolecln:ento poderá admitir professor para

ministrar as aulas excedentes durante o tmpedlnatnto da convocado.
Artigo 3? — A convocaçeo devcri ser feita pelo Coordenador do Di-

sino lUsito o Normal quando se tratar dos Gtsuerlo, Psurlcurrieulasvs e Cnspo
Escolar-Ginásio, pelo, Diretores Regionais do Departamento Regional de Edu
capo da Grande 550 Paulo o Divisões Regionais de tduea~ao eespecUvasnanto
coo cuja Iteriediclo esteja subordiordo o servidor referido no artigo 2?.

Artigo 4?— Lole decreto entrará em «cor na data da rua pubtleaglo.
Palicio dos Bandeirantes. 29 de junho de 1973.

LAUDO NATLr,
taLher da Pegariredo Ferrar. Secretária da Edueaçia,

Publicado na Casa Civil, ao, 20 de junho de Sai!.
farh Angélica Gailani. R.spon.rástt polo SJ3.4

DECRETO U.’ 1.eiL DE 53 DE JUNhO DE 1018
Dis$c sobre árspcnra de ponta

LAUDO NADIr. GOVERNADOR DO ESTADO DE RIO PAULO. no
uso de suas atribuições legais,

Decreta:

ártico 1? — SesSo considerados ronie de efetivo exerertio, para todos
os efeito: leuam, os dias em que os servidores púbucce cstadt,aus deixarem de com’

EXECUT1 VO
DO ESTADO

paracer ao servira por motivo de asa partlclpeçlo nos Jogos Regionais a receai
prcenoaidoe polo Departamento de Educaçáo nuca e Esportas durante o me, de
julho de 1073

Artlga 2.’ — Para a obleliçijo da vantagem prevista no artigo anterior,
deverso os Interessados atender ai datinntntçúaa sentidas no Decreto a,’ 52.721.
ele la da novembro de 1910, comprovando o efetivo comparecimento e parttclpsçto
no referido certame.

Artigo o.’ — Roto decreto entrará em vigor na data sua publicaçio.
Pesado dos Bandeirantes, 19 de junho de li?’

LAUDO UATEL
Pedro te Magalhies Padilba, Secretário de Cultura, Esportas o

terisuso
Publicado na Casa Civil, aos 10 de junho de 1173

Riasia Angélica CaBanal. Responsável pelo ditA,

DECRETO t4? s,r4e, DE IS DE JUNHO DE 1113

,tereeeenta parágrafo único ao artigo 4 • de Decreto o? 52.109, elejO de juItaaaelOea

LAtiDO NATM.. GOVERIC&Dc)et DO ESTADO DE RIO palIto, no
tiro da aula atribuições legais,

Decreta:

Artigo 1.’ — Pica acreaeeestado ao artigo 4.’ do Decreto o.’ 52.199. da
IS ele julho de 13~a, um parseraro Onico, que terá e requinte redaçso:

‘Parágrafo Caco —. Quando os serviços assistenciais forem prestados
por aaospitals, será da III (uso quinto; o tiraRa dt graeuidosle previsto neste artigo,

Artigo 2? — Esta decreto entrará coa vigor lia data de esta publicaçio.
Palácio dos Bandeirantes, 21 de Jombo de 1571

LAUDO MATEI,
Benzi Cotará Aidar, Secretário de Estatlo’Cbe!e da Casa Otiti

Publicado na Casa Civil, soe Ia de junho de lala
Ms34a Angélica Gastarz!, Respollsárel pelo S.RLA,

DECRETO ri? 1.541, DE 20 DE JUNHO Di Usa

DlopSs oolsre dispensa do ponta

LAUDO BATEI. GOVERNADOR 00 ESTADO DE RIO PAULO,
no uro de ,iai atrIbuIções legal,,

Decreta:

Artigo 7? — Gordo canslderadcs como ela eretlvo ezerc5do~ para todos
os efeitos legais o, dias em que os funcionirios, cujas atiridadee no serviço público
ei vinruieo, a Lrea da btoqulmita clinica, deixarem de comperecer ao serviço em
caldo de sua parUcipoeso no 3 Congremo Latino Americano de Bioqutmita Clinica
e 731 Congresso Ersslleiro de Anátisca Clinicas, a reallrarem,se no paeiodo de Ii
a as de novembro de 1973, em Porto Alegra — Rio Grande da SuL

Artigo 0? — Para a inllçSo da vantagem prevista no artigo Interior,
deverSo os sneeressedoi atender as determuiaaçte, contidas no Decreto n? 52.322,
de IS de novembw de leio, comprovando, essenclainenta, a esbelta relaçso exb.
tente entro os objetivo, dor certames e ao ronç5ee que desempenham no rorviço
pgblleo. -

Artigo 3? — Rale decreto entrais em vigor na data da rua publicaçao.
Palácio dos Bandeirantes, 29 de junho de lesa,

LAUDO Z1ATÊL
Benzi Cooni Aiúsr, Secretário de Estado — Chefe da Cata Civil

Publicado na Casa Civil, aos ao de junho de leiI
afaria Angeilea Gastarei, Responsável polo SUA.

DECRETO N.’ 1.525, DEIS DE JUNHO RE 1172

Dispõe sobre abertura Se crédito eupltraentar nos termos do artigo 1.’, da Lei
o,’ 55, de 27 de novtsnbro de 0112

Ereirlraçlo

LAUDO MATEI. GOVERNADOR DO ESTADO Dei SAO PAULO,
usando de atlas atribuições legais.

Decreta:

Artigo 1? — De conformidade coro o dbpnato no astico 7,a da Lei
o? 55, de 27 de novembro do 1052, fica aberto na Secrelsrts da Fiatrnda, ao Uni
bunli de Justiça, uni crédito de Cli gl.ltO.5Z7AO (comenta e uns mUltes. cento
e oitenta mii, quInhentos e vinte e sete cruaellDsi. suplementar Se dotacõe, da
seu orçlnimeo vigcnts.

Plráarafo doico — A claesiflcaçso da despesa de que inata o crédsto
Olt aberto observara a requinte dlscrlnunIçAo:

OrgSo: TRrBUNAL DE JUSTIÇA

Unidade Orçamentária: TIUBUNAL DE JUSTIÇA

DESPESA DA UN~WE ORÇASSENTABI A DISCIUSIIr{ADA £011 SUBELEMENTO

Código: 05

CéltIca: 01

CATEOO1UA

ECOe4ÕRgCA E E P E O 1 P 1 C A Ç O E E gobelemento [ Elemento Subeatecodo 1 CategarlaEeon5enlea Eeon5mlea

DESPESAS CORRESTES ... ... .,
Despesas de Cusevio —
pessoal
Pesreal CiviL
Tesosferénclar CeIrentee
Transferéncia. da Aasistéocla e Prtvidénda 5sclal
Inativos
Salário ramAis

1.0.0.0
3.7-O O
3,1,1.0
3.1 1-1
3.2.0,0
3-2.3.0
3.1.1.1
20,3.3

51.474,445

7.855.000
1.521.774

Si. 414 A45

o .0 14 . 734

co. ias . aia
St. (74. 44 5

0.034.734


