40 – São Paulo, 132 (156)
413

Tales Niechkron

O gênio e o gaollense no país do genocida

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I

quinta-feira, 4 de agosto de 2022

Edição do Autor

NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa os 10 (dez) exemplares, a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
488
Vinicius Pires
O livro dos mortos
Chiado Books
A primeira identificação numérica (ISBN) do livro - 978-989-37-0582-7- NÃO foi atribuída pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), descumprindo assim a determinação do item II, subitem 2.1.5. do Edital do Concurso.
434
Rute Lombano
O martelo do inquisidor
Editora Viseu
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa os 10 (dez) exemplares, a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
604
Tania Zagury
O penúltimo trem: a história do pai
Selo Imprimatur | Editora 7Letras
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa os 10 (dez) exemplares, a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
559
Marcus Freitas
O rio dos vestidos amarelos
Impressões de Minas Editora
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa os 10 (dez) exemplares, a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
619
Prettu Junior
O último Retinto
Editora Nua
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa os 10 (dez) exemplares, a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
672
P. H. Borges
O último sorriso
Editora Viseu
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa os 10 (dez) exemplares, a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
90-515
María Elena Morán
Os continentes de dentro
Editora Zouk
A primeira identificação numérica (ISBN) do livro - 978-65-57780-15-2 - NÃO foi atribuída no ano de 2021, descumprindo assim a determinação do item II, subitem 2.1.5. do Edital do Concurso.
456
Leonardo Almeida Filho
Os possessos
Editora Patuá
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa os 10 (dez) exemplares, a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
57-430
Nilton Pereira Pinto - Pico
Pico e seu cão barbudinho em uma aventura no Xingu EdUFMT - Editora da Universidade Federal de Mato Grosso O livro NÃO pertence ao gênero Romance, descumprindo assim a determinação do item II, subitem 2.1.1. do Edital do Concurso.
189-689
Caranova
Psicopsia
Edição do Autor
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa os 10 (dez) exemplares da obra editada (livro impresso), descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso. RECEBIDO 1 (UM) EXEMPLAR.
162-546
Alessandra Bevilaqua
Reputação Ruim
Edição do Autor
A primeira identificação numérica (ISBN) do livro - 978-65-89416-13-5 - NÃO foi atribuída no ano de 2021, descumprindo assim a determinação do item II, subitem 2.1.5. do Edital do Concurso.
101-521
Lívia Garcia-Roza
Restos & rastros
Geração Editorial
O livro NÃO pertence ao gênero Romance, descumprindo assim a determinação do item II, subitem 2.1.1. do Edital do Concurso.
165-484
Carlos Fernando Galvão
Revolução em Lagoa Linda
Appris Editora
NÃO anexou à inscrição online o LIVRO na íntegra em PDF, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.1. a) do Edital do Concurso.
641
Nilo Barroso
Rumo à estação Strovolos
Viveiro de Castro Editora
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa os 10 (dez) exemplares, a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
280
Perce Polegatto
Um estreito, fino rastro de sangue
Maxibook Editota
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso. Os exemplares enviados à
Secretaria de Cultura e Economia Criativa foram postados fora do prazo determinado no item III, subitem 3.2.1. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
281
Perce Polegatto
Um estreito, fino rastro de sangue
Maxibook Editota
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso. Os exemplares enviados à
Secretaria de Cultura e Economia Criativa foram postados fora do prazo determinado no item III, subitem 3.2.1. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
638
Vina Ferreira
Um outro universo
Grupo Editorial Hope
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa os 10 (dez) exemplares, a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
168-658
Cecilia Aprigliano
Um pouco
Edição do Autor
O livro NÃO pertence ao gênero Romance, descumprindo assim a determinação do item II, subitem 2.1.1. do Edital do Concurso.
450
Ieda Magri
Uma exposição
Relicário Edições
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa os 10 (dez) exemplares, a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
400
Fernando Luiz
Velha-guarda
Edição do Autor
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa os 10 (dez) exemplares, a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
405
Romero Terra
Vida eterna
Rona Editora
NÃO foram enviados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa os 10 (dez) exemplares, a ficha de inscrição e o comprovante de inscrição online, descumprindo assim a determinação do item IV, subitem 4.2. do Edital do Concurso.
INSCRIÇÃO NÃO CONCLUIDA
Ao término dos trabalhos, concluída a análise das obras e dos documentos relativos às propostas de inscrições do Concurso Prêmio São Paulo de Literatura 2022, a UDBL confirmou um total de 317 (trezentas e dezessete) propostas de inscrições recebidas pela da
plataforma online, mais 3 (três) entregas de livros (em embalagens lacradas) protocoladas diretamente na Secretaria de Cultura e Economia Criativa que não continham o comprovante de inscrição online como é exigido no item 3.2.1 do Edital do Concurso.
Aos interessados, destacamos alguns itens do Edital que regram a apresentação de recursos e/ou saneamento de falhas:
VII - DO PROCESSO E DO JULGAMENTO
7.1.1. Das deliberações de habilitação ou inabilitação de participantes declaradas pela Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura – UDBL, caberão recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da ata no Diário Oficial do Estado de São
Paulo – DOE, na forma estabelecida pelo artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-se supletivamente, no que couber, a Lei Estadual nº 10.177/98. Serão aceitos os recursos enviados ao email premiosaopaulodeliteratura@sp.gov.br dentro do prazo. O Proponente
receberá em seu e-mail um protocolo de recepção de recurso em até 1 (um) dia útil após o envio;
7.1.2. Para os efeitos do disposto no item “7.1.1.”, a critério da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura - UDBL, admitir-se-á o saneamento de falhas, desde que os elementos faltantes sejam enviados ao e-mail premiosaopaulodeliteratura@sp.gov.br, no
prazo máximo de 3 (três) dias úteis, sob pena de inabilitação do participante. O Proponente receberá em seu e-mail um protocolo de recepção de documentos e/ou declarações em até 1 (um) dia útil após o envio;
Entende-se por saneamento de falhas: envio de documentos, certidões ou declarações faltantes ou reenvio de documentos incompletos, de documentos ilegíveis e de documentos sem assinatura, com assinatura fixada como imagem
ou com prazo de validade vencido.
São Paulo, 03 de agosto de 2022.
CHRISTIANO LIMA BRAGA
Coordenador
Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA
LATINA

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE de 01/08/2022
Processo nº 128/2022 - Em observância ao disposto no artigo
26 da Lei Federal nº 8666/93, e alterações posteriores, tendo em
vista a manifestação da Diretoria do Centro Brasileiro de Estudos
da América Latina constante do processo em referência, RATIFICO
a inexigibilidade de licitação declarada pela Diretora do Centro
Brasileiro de Estudos da América Latina, com fundamento no
artigo 25, Inciso II da mesma norma legal, para contratação de
JAQUELINE NEVES NORDIN, CPF 209.916.168-20, como professora orientadora do Edital bolsas CBEAL 2022, pelo período de
04 (quatro) meses, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Resumos de Contratos:
Resumo do Termo de Apostilamento Nº 080/2022 do
Contrato: 095/2017 – Processo: 6893/2016 – Pregão Eletrônico:
027/2017, Contratante: C.E.E.T. “PAULA SOUZA” – Contratada:
RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA. - EPP – Objeto
do Contrato: Serviço de Limpeza em Ambiente Escolar conforme
consta nos autos. Apostilamento: Reajustando o Valor Mensal
do Contrato, com base no índice de janeiro/2022, para R$
36.528,40 (trinta e seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e
quarenta centavos). Assinado em 02/08/2022.
Resumo do Termo de Apostilamento Nº 094/2022 do Contrato: 038/2020 – Processo: 3694565/2019 – Pregão Eletrônico:
022/2020, Contratante: C.E.E.T. “PAULA SOUZA” – Contratada:
CRONOS SERVIÇOS GERAIS EIRELI – Objeto do Contrato: Serviço
de Limpeza em Ambiente Escolar conforme consta nos autos.
Apostilamento: Reajustando o Valor Mensal do Contrato, com
base no índice de janeiro/2022, para R$ 15.894,19 (quinze
mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos).
Assinado em 03/08/2022.
Extrato de Termo de Encerramento
Processo: PRC-2022/11563 – CONTRATO: 088/2022 –
C.E.E.T. “PAULA SOUZA” – Contratada: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA – Objeto do Contrato:
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITORIO, SENDO ESTAÇÃO
DE TRABALHO E MESA PARA COMPUTADOR- TERMO DE
ENCERRAMENTO: Encontrando-se o objeto do contrato definitivamente executado e concluído, sendo recebidos os serviços
em caráter definitivo, decidem as partes declararem que, por
este Termo, fica encerrado o contrato em apreço, ratificando-se
todos os atos praticados no decorrer de sua execução. Assinado
em 29/07/2022

Desenvolvimento
Econômico
GABINETE DA SECRETÁRIA
Processo: SDE 289085/2022
Assunto: Processo de Apuração Preliminar Investigativa
referente ao Expediente SERT nº 691/2016.
Despacho da Secretária de Desenvolvimento Econômico de
01 de agosto de 2022.
I. Diante dos elementos de instrução constantes dos autos,
especialmente a conclusão da Procuradoria de Procedimentos
Disciplinares – PPD exposta em seu Relatório Final PPD n.
25/2022, às fls. 484/490, que contou com a concordância do
Procurador do Estado Assistente, à fl. 492, o qual acolho e adoto
como razão de decidir, ABSOLVO das imputações contidas na
Portaria n. 1265/2017 – PPD/PGE, às fls. 151/152, os servidores:
i) M. A. W., Coordenador de Operações à época dos fatos; e ii)
V. L. da C., Coordenadora de Operações Substituta à época dos
fatos; e CONDENO o ex-servidor T. M. de S., Chefe de Gabinete
da Extinta Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho – SERT,
como incurso no artigo 241, incisos III e XIII, da Lei estadual n.
10.261, de 28 de outubro de 1968, à pena de 60 (sessenta) dias
de suspensão, em mitigação à pena de demissão, nos termos do
artigo 252 da referida Lei.
II. Aos interessados e advogados, devidamente constituído,
é assegurado o direito de vista, extração de cópias e eventual
interposição de recurso, endereçado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a ser protocolado no Núcleo de Protocolo
e Expedição – NPE (Avenida Escola Politécnica, 82, Jaguaré, São
Paulo-SP, CEP: 05350-000, no horário das 09h00 às 18h00) pelo
prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 312 do Estatuto
dos Servidores Públicos Civis Estaduais.
(Intimem-se os advogados: Alessandra Izar Rodrigues Diniz
– OAB/SP 190.377, Peterson Donisete Buzo – OAB/SP 398.583,
Fernanda Sallum – OAB/SP 277.459, Almir Ramos da Silva – OAB/
SP 268.366 e Thaís Minke Maron – OAB/SP 267.825).

COORDENADORIA DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DIVISÃO DE OPERAÇÕES E ATIVIDADES
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Processo: 2022/00218
Modalidade: Convite Eletrônico
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Objeto: Aquisição de material de consumo do tipo caixas de
papelão para os Postos de Atendimento ao Trabalhador - PAT'S.
Nota de Empenho: 2022NE00279
Contratada: DANIELA FRASSI EMBALAGENS EIRELI - EPP CNPJ 15.511.938/0001-43.
Valor total da contratação: R$ 8.670,00 (oito mil e seiscentos
e setenta reais).
Classificação de Recursos: 3.3.90.30, onerando a UGE
100.120, PTRES 100110.
Data de Emissão das Notas de Empenho: 03 de agosto de
2022.

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO E
PLANEJAMENTO
Extrato de Termo Aditivo
Segundo Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Acadêmica
celebrado em 19/05/2020, entre o Centro Estadual de Educação
Tecnológica "Paula Souza" - Ceeteps, a Universidade Estadual
Paulista "Julio de Mesquita Filho", por intermédio da Faculdade
de Medicina de Botucatu e o Hospital das Clínicas de Medicina
de Botucatu.
Processo SPDoc nº 2575245/2019 – Parecer Jurídico CJ/
CEETEPS nº 53/2021.
OBJETO: alteração da coordenação do Curso Superior de
Tecnologia em Radiologia, deixando a função a profa. Dra. Letícia Diniz Vieira e assumindo a profa. Dra. Ana Lúcia Marcondes.
DATA DA ASSINATURA: 05/05/2022. (não publicado em
época oportuna)

UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃO
Instrução Cesu n. 07, de 02-08-2022
Dispõe sobre procedimentos e critérios para a alteração de
carga horária de docente, em atendimento à Deliberação Ceeteps n. 48, de 13-12-2018, com texto alterado pela Deliberação
n. 52 de 09-05- 2019 - Consolidada em 09-05-2019, bem como
ao Comunicado GDS de 29 de julho de 2022.
A Unidade do Ensino Superior de Graduação - Cesu, à vista
do disposto na Deliberação Ceeteps n. 48, de 13-12-2018, com
texto alterado pela Deliberação Ceeteps n. 52, de 09-05-2019,
consolidada em 09-05-2019, bem como no Comunicado GDS de
29 de julho de 2022, expede a seguinte Instrução:
Artigo 1º - Ficam estabelecidos procedimentos e critérios
para alteração de carga horária de docente em conformidade
com o Comunicado GDS de 29 de julho de 2022.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se
para as aulas livres ou em substituição a serem atribuídas.
Artigo 2º - Os componentes curriculares descritos no Projeto
Pedagógico do Curso como disciplinas optativas e eletivas, atividades autônomas de projetos e demais disciplinas sem ementa
definida, conforme disposto na legislação vigente, serão obrigatoriamente oferecidas para ampliação por tempo determinado
e não poderão ser objeto de concurso para o emprego público
permanente de docente.

Artigo 3º - Os docentes com 28 horas-aulas atribuídas por
tempo indeterminado terão que reduzir em definitivo sua carga
horária, caso obtenham ampliação em outras disciplinas.
Parágrafo único. A redução definitiva para enquadramento
no limite de 28 horas-aulas deverá ser solicitada no ato do
aceite da nova atribuição de aulas.
Artigo 4º - Nos termos do Comunicado GDS de 29 de julho
de 2022, admitir-se-á atribuição de aulas acima de 28 horas-aula, desde que a quantidade mensal excedente por docente
não ultrapasse a 20 horas-aula, acrescidas das horas atividades
respectivas, por mês, e as demais diretrizes expressas no referido
Comunicado GDS sejam respeitadas.
§1º - As atribuições de aulas em caráter excepcional acima
de 28 horas-aula:
I - Não compõem a carga horária do docente para fins de
manutenção, devendo este apontamento constar como observação da sua grade horária;
II - Serão efetivadas desde que o docente tenha disponibilidade de ministrá-las, respeitando-se os limites legais estabelecidos para acúmulo de cargos e funções, bem como intervalo
interjornadas, previsto no art. 66 da CLT;
III - Serão autorizadas, desde que a direção da Unidade
de Ensino, após o fiel cumprimento dos instrumentos legais
relativos ao oferecimento e atribuição, mediante abertura de
edital interno e de edital externo sem possibilidade de atribuição
acima das 200 horas, possibilidade de busca de aproveitamento
de candidato(s) remanescente(s) de Processo(s) Seletivo(s)
Simplificado(s) - PSS(s) realizado(s) (em sua Unidade de Ensino
e em outras Fatecs), e demais orientações de providências
previstas no Comunicado GDS de 29 de julho de 2022, não
tenha logrado êxito em atribuí-las a docente interessado em
ministrá-las, sem exceder o limite de 28 horas-aula semanais;
razão pela qual, mediante publicação de novo edital interno e,
se necessário, subsequente novo edital externo, admitir-se-á tal
atribuição de aulas nos limites do caput deste artigo, devendo
o competente edital mencionar essa possibilidade de atribuição excepcional, realizando os procedimentos sequenciais;
sendo que, a documentação comprobatória relativa ao oferecimento das aulas, possibilidade de busca de aproveitamento
de candidato(s) remanescente(s) de Processo(s) Seletivo(s)
Simplificado(s) - PSS(s) realizado(s), em sua Unidade de Ensino e
em outras Fatecs, além do cumprimento das demais orientações
de providências previstas no Comunicado GDS de 29 de julho de
2022, deverão ser encaminhadas à Unidade do Ensino Superior
de Graduação - CESU, como anexos do Memorando fundamentado de solicitação de validação de pagamento, a ser tramitado
pela Unidade de Ensino, via SP Sem Papel.
§2º - Diante da indisponibilidade do docente em ministrar
as aulas atribuídas em caráter excepcional, nos termos desta
Instrução, decorrente de licença, afastamento ou designação,
a qualquer título, o diretor da Fatec deverá, de imediato, cessar
a carga horária excepcional atribuída, ofertando novamente as
aulas, de modo a atribuí-las a outro docente habilitado.
§3º - Cessados os efeitos desta Instrução, devem ser excluídas da carga horária do docente disciplina(s) atribuída(s) que
provocam pagamento acima das 200 horas mensais trabalhadas, retirando-se observações pendentes.
Artigo 5º - A área da disciplina, objeto de ampliação, deverá
ser determinada de acordo com a Tabela de Áreas e Disciplinas,
nos termos da Portaria Cesu n. 01/2017.
Artigo 6º - No caso de reestruturação de curso ou curso em
processo de substituição, o docente que tiver disciplina atribuída por tempo indeterminado, que será extinta, terá ampliação
automática por tempo indeterminado em disciplina equivalente
a extinta no novo projeto pedagógico.
§ 1º - Entende-se que disciplinas objeto de equivalência são
aquelas com similitude entre os seus programas/ementas acima
de 70%, cabendo a análise aos coordenadores dos cursos envolvidos no processo, e validação pela Unidade do Ensino Superior
de Graduação - CESU.
§ 2º - Nos casos das disciplinas em que a similitude entre
os seus programas/ementas for inferior a 70%, deverão ser
expedidos editais.
Artigo 7º - Poderão existir processos de divisão de turma
e, para tanto, caberá à Direção da Unidade de Ensino realizar
prévia solicitação fundamentada ao Coordenador Técnico da
Unidade do Ensino Superior de Graduação - CESU.
§1º - Nos processos de divisão de turma, a ampliação de
aulas deverá ser por tempo determinado e automática para o
docente com atribuição na disciplina, desde que tenha interesse,
disponibilidade de carga horária e horário, de modo que, inexistindo tais condições, a disciplina deverá ser ofertada em edital
por tempo determinado.

§2º - Em caso de inexistência de candidatos aptos nos
editais (interno e externo), o Diretor da Fatec deverá encaminhar
o pedido de divisão de turma à Unidade do Ensino Superior de
Graduação - CESU informando no campo docente em processo
de contratação. Após aprovação do pedido de divisão de turma
pela CESU, solicitar o aproveitamento de remanescentes ou
abertura de processo seletivo simplificado junto ao Departamento de Gestão de Seleção de Docentes e Auxiliares de Docente
- DGSDAD, da Unidade de Recursos Humanos.
Artigo 8º - Para a realização do processo de ampliação
interna, o Diretor da Fatec constituirá, ao término do período
de inscrições, uma Comissão Avaliadora composta pelo Coordenador do Curso envolvido, que será o presidente, por um
professor da área da(s) disciplina(s) ofertada(s) e por um servidor técnico-administrativo, conforme Anexo II, com os seguintes
procedimentos:
I - Expedição do edital interno de abertura de manifestação
de interesse para ampliação de carga horária, contendo o tempo
de ampliação (determinado ou indeterminado), a(s) disciplina(s)
objeto do processo, a(s) área(s), turno, carga horária e curso,
pela Diretoria de Serviços Administrativos da Fatec (Anexo III - A:
Indeterminado ou Anexo III - B: Determinado);
II - Poderá ser expedido um edital para cada disciplina por
curso, por turno ou um edital contemplando diversas disciplinas,
desde que pertençam à mesma área, ao mesmo curso e sejam
classificadas na mesma categoria (línguas estrangeiras, disciplinas básicas ou profissionalizantes); em todas as situações, a
validade do edital será de um semestre. Havendo a desistência
do primeiro classificado, o segundo deverá ser convocado, assim
sucessivamente;
III - A divulgação do edital, responsabilidade do Diretor da
Fatec, deverá ocorrer de forma ampla, garantindo transparência,
publicidade e isonomia ao certame, sendo necessariamente
documentada, com o envio do edital para os e-mails institucionais dos Docentes que ministram aulas na Unidade de Ensino,
conforme o disposto nas alíneas a e b abaixo, bem como a
publicação do edital no site institucional da Fatec, sendo que:
a) Edital por tempo indeterminado: deve contemplar os
docentes com aulas atribuídas por tempo indeterminado na
Fatec, estando ou não em efetivo exercício da docência;
b) Edital por tempo determinado: deve contemplar os
docentes com aulas atribuídas por tempo indeterminado e
determinado na Fatec.
I - O período de manifestação de interesse será de 3 dias
úteis, a partir da data efetiva de sua divulgação;
II - Para realizar a inscrição, o docente deverá encaminhar,
para o e-mail fXXXeditais@cps.sp.gov.br, a Ficha de Manifestação de Interesse (Anexo VI), a Tabela de Pontuação (Anexo
IV-A: línguas estrangerias, Anexo IV-B: básicas e Anexo IV-C:
profissionalizantes), preenchidas eletronicamente, e a documentação comprobatória para análise e validação pela Comissão
Avaliadora, devendo cada comprovante ser numerado, de modo
a informar no anexo IV a sua correspondência;
III - Para a análise da documentação apresentada, a Fatec
deverá juntar a grade horária do docente disponibilizada no
SigUrh, seguindo as etapas:
a) deferimento/indeferimento das inscrições: de acordo com
os editais vigentes para concurso público docente e a legislação
do Conselho Estadual de Educação; e
b) classificação/resultado: os candidatos deferidos serão
classificados em ordem decrescente de pontuação nos termos
do parágrafo 4º do artigo 6º da Deliberação Ceeteps n. 48/2018.
VII - O deferimento/indeferimento e a classificação/resultado deverão ocorrer no prazo de até 5 dias úteis após o encerramento do prazo para a manifestação de interesse, informando
para todos os docentes participantes do pleito, sendo necessariamente documentada, no mínimo, com o envio da classificação
para o e-mail institucional dos docentes inscritos (Anexo VII);
VIII - Individualmente, a cada candidato, deverá ser informado o resultado da análise de sua tabela de pontuação, conforme
o Anexo VIII;
IX - O prazo para interposição de recursos será de 2 dias
úteis após a divulgação do resultado, sendo admitido uma única
vez, por meio de argumentação, encaminhado ao e-mail fXXXeditais@cps.sp.gov.br e endereçado ao Diretor da Fatec;
X - Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora,
cujos membros os receberão por e-mail encaminhado pela
Diretoria de Serviços Administrativos, e os resultados da análise
serão homologados pelo Diretor da Fatec;
XI - O prazo para análise e resposta aos recursos, quando
houver, será de 2 dias úteis após o prazo final para a interposição de recursos;
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XII - A divulgação do resultado final da atribuição de aula
deverá ocorrer contemplando todos os docentes participantes
do pleito, sendo necessariamente documentada, no mínimo,
com o envio de mensagem para o e-mail institucional destes
docentes (Anexo V);
XIII - A Direção da Fatec deverá encaminhar para o docente
classificado em primeiro lugar, por e-mail, a convocação (Anexo
IX) e o candidato terá o prazo de até 3 dias úteis, a partir da data
da comunicação, para dar o aceite, por e-mail;
XIV - Os editais de ampliação deverão informar o horário da
aula para o semestre de sua validade, podendo a Fatec alterar o
horário da aula nos semestres subsequentes;
XV - Nos Editais que contemplam mais de uma disciplina, a
ampliação da carga horária deverá ocorrer individualmente por
disciplina, por curso, por turno; devendo o candidato classificado
e convocado para o aceite, que deverá ser por e-mail e no prazo
de até 3 dias úteis, manifestar a(s) disciplina(s) de seu interesse,
tendo em vista a compatibilidade de horário e carga horária;
XVI - Havendo a desistência do primeiro classificado ou,
caso o aceite não contemple todas as disciplinas, o segundo
classificado deverá ser convocado, assim sucessivamente.
§ 1º - Na hipótese de o Diretor da Fatec manifestar interesse
em se inscrever no processo de ampliação de aulas, ficará impedido de conduzir o certame, devendo solicitar à Direção de outra
Fatec que responda pelo edital expedido.
§ 2º - Na hipótese de o Coordenador do curso envolvido
manifestar interesse em se inscrever no processo de ampliação
de aulas ou se declarar impedido de presidir a Comissão Avaliadora, o Diretor da Fatec poderá: avocar para si a presidência da
Comissão Avaliadora, ou designar o Coordenador de outro curso
para presidir a Comissão Avaliadora, ou designar um docente
para presidir a Comissão Avaliadora.
§ 3º - No caso de Editais em que não haja docente da área
da disciplina na Fatec, o Diretor deverá convidar para compor
a Comissão Avaliadora um docente de outra Fatec, que seja da
área da disciplina.
§ 4º - O aceite dos membros da comissão avaliadora deverá
ser previamente colhido por e-mail pelo Diretor de Serviços
Administrativos, utilizando o e-mail fXXXeditais@cps.sp.gov.br,
conforme Anexo XI.
§ 5º - A Comissão Avaliadora, para a prática dos atos que
lhe competem, pode se reunir utilizando a ferramenta Microsoft Teams e, cada membro, finda a avaliação realizada pela
comissão, encaminhará ao e-mail fXXXeditais@cps.sp.gov.br o
resultado da avaliação alcançado pela comissão.
§ 6º - Para todos os documentos do certame, que por meio
eletrônico sejam publicados e/ou tramitem, fica autorizada a
ausência de assinaturas.
Artigo 9º - Para a realização do processo de ampliação
externa, o Diretor da Fatec constituirá, ao término do período
de inscrições, uma Comissão Avaliadora composta pelo Coordenador do Curso envolvido, que será o presidente, por um
professor da área da(s) disciplina(s) ofertada(s) e por um servidor técnico-administrativo, conforme Anexo II, com os seguintes
procedimentos:
I - Expedição do edital externo de abertura de manifestação
de interesse para ampliação de carga horária, contendo o tempo
de ampliação (determinado ou indeterminado), a(s) disciplina(s)
objeto do processo, a(s) área(s), turno, carga horária e curso,
pela Diretoria de Serviços Administrativos da Fatec (Anexo III - C:
Indeterminado ou Anexo III - D: Determinado);
II - Poderá ser expedido um edital para cada disciplina por
curso por turno ou um edital contemplando diversas disciplinas,
desde que pertençam à mesma área, ao mesmo curso e sejam
classificadas na mesma categoria (línguas estrangeiras, disciplinas básicas ou profissionalizantes); em todas as situações a
validade do edital será de um semestre. Havendo a desistência
do primeiro classificado, o segundo deverá ser convocado, assim
sucessivamente;
III - A divulgação do edital, responsabilidade do Diretor da
Fatec, deverá ocorrer de forma ampla, garantindo transparência,
publicidade e isonomia ao certame, sendo necessariamente
documentada, no mínimo, com o envio do edital para o e-mail
fXXXeditais@cps.sp.gov.br e a publicação do edital no site
institucional da Fatec;
a) Edital por tempo indeterminado: deve contemplar os
docentes com aulas atribuídas por tempo indeterminado, em
outras Fatecs, estando ou não em efetivo exercício da docência;
b) Edital por tempo determinado: deve contemplar os
docentes com aulas atribuídas por tempo indeterminado e
determinado em outras Fatecs.
IV - O período de manifestação de interesse deverá ser de 3
dias úteis, a partir da data efetiva de sua divulgação;
V - Para realizar a inscrição, o docente deverá encaminhar,
para o e-mail fXXXeditais@cps.sp.gov.br, a Ficha de manifestação de interesse (Anexo VI), a Tabela de pontuação (Anexo
IV-A: línguas estrangerias, Anexo IV-B: básicas e Anexo IV-C:
profissionalizantes), preenchidas eletronicamente, e a documentação comprobatória para análise e validação pela Comissão
Avaliadora, devendo cada comprovante ser numerado, de modo
a informar no anexo IV a sua correspondência;
VI - Para a análise da documentação apresentada, a Fatec
deverá juntar a grade horária do docente disponibilizada no
SigUrh, seguindo as etapas:
a) deferimento/indeferimento das inscrições, de acordo com
os editais vigentes para concurso público docente e a legislação
do Conselho Estadual de Educação; e
b) classificação/resultado, os candidatos deferidos serão
classificados em ordem decrescente de pontuação nos termos
do parágrafo 4º do artigo 6º da Deliberação Ceeteps n. 48/2018.
VII - O deferimento/indeferimento e a classificação/resultado deverão ocorrer no prazo de até 5 dias úteis após o encerramento do prazo para a manifestação de interesse, informando
para todos os docentes participantes do pleito, sendo necessariamente documentada, no mínimo, com o envio da classificação
para o e-mail institucional dos docentes inscritos (Anexo VII);
VIII - Individualmente, a cada candidato, deverá ser informado o resultado da análise de sua tabela de pontuação, conforme
o Anexo VIII;
IX - O prazo para interposição de recursos será de 2 dias
úteis após a divulgação do resultado, sendo admitido uma única
vez, por meio de argumentação, encaminhado ao e-mail fXXXeditais@cps.sp.gov.br e endereçado ao Diretor da Fatec;
X - Os recursos serão analisados pela Comissão Avaliadora,
cujos membros os receberão por e-mail encaminhado pela
Diretoria de Serviços Administrativos, e os resultados da análise
serão homologados pelo Diretor da Fatec;
XI - O prazo para análise e resposta aos recursos, quando
houver, será de 2 dias úteis após o prazo final para a interposição de recursos;
XII - A divulgação do resultado da atribuição de aula deverá
ocorrer contemplando todos os docentes participantes do
pleito, sendo necessariamente documentada, no mínimo, com o
envio da classificação para o e-mail institucional dos docentes
inscritos (Anexo V);
XIII - A Direção da Fatec deverá encaminhar para o docente
classificado em primeiro lugar, por e-mail, a convocação (Anexo
IX) e o candidato terá o prazo de até 3 dias úteis, a partir da data
da comunicação, para dar o aceite por e-mail.
XIV - Os editais de ampliação deverão informar o horário da
aula para o semestre de sua validade, podendo a Fatec alterar o
horário da aula nos semestres subsequentes;
XV - Nos Editais que contemplam mais de uma disciplina, a
ampliação da carga horária deverá ocorrer individualmente por
disciplina, por curso, por turno; devendo o candidato classificado
e convocado para o aceite, que deverá ser por e-mail, no prazo
de até 3 dias úteis, manifestar a(s) disciplina(s) de seu interesse,
tendo em vista a compatibilidade de horário e carga horária;
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XVI - Havendo a desistência do primeiro classificado, o
segundo deverá ser convocado, assim sucessivamente.
§ 1º - Na hipótese de o Diretor da Fatec manifestar interesse
em se inscrever no processo de ampliação de aulas, ficará impedido de conduzir o certame, devendo solicitar à Direção de outra
Fatec que responda pelo edital expedido.
§ 2º - Na hipótese de o Coordenador do curso envolvido
manifestar interesse em se inscrever no processo de ampliação
de aulas ou se declarar impedido de presidir a Comissão Avaliadora, o Diretor da Fatec poderá: avocar para si a presidência da
Comissão Avaliadora, ou designar o Coordenador de outro curso
para presidir a Comissão Avaliadora, ou designar um docente
para presidir a Comissão Avaliadora.
§ 3º - No caso de Editais em que não haja docente da área
da disciplina na Fatec, o Diretor deverá convidar para compor
a Comissão Avaliadora um docente de outra Fatec, que seja da
área da disciplina.
§ 4º - O aceite dos membros da comissão avaliadora deverá
ser previamente colhido por e-mail pelo Diretor de Serviços
Administrativos utilizando o e-mail fXXXeditais@cps.sp.gov.br,
conforme Anexo XI.
§ 5º - A Comissão Avaliadora, para a prática dos atos que
lhe competem, pode se reunir utilizando a ferramenta Microsoft Teams e, cada membro, finda a avaliação realizada pela
comissão, encaminhará ao e-mail fXXXeditais@cps.sp.gov.br o
resultado da avaliação alcançado pela comissão.
§ 6º - Para todos os documentos do certame, que por meio
eletrônico sejam publicados e/ou tramitem, fica autorizada a
ausência de assinaturas.
Artigo 10 - O edital para ampliação por tempo determinado,
será expedido por um semestre, podendo ser prorrogado semestralmente, a partir de decisão do Coordenador do Curso, a ser
encaminhada para o e-mail fXXXeditais@cps.sp.gov.br.
§ 1º - Desde que a legislação vigente autorize, poderão
ser ofertadas disciplinas em editais para ampliação condicional
(Anexo III-E e Anexo III-F): são aquelas previstas em situações
que aguardam parecer favorável para que o docente titular se
afaste das disciplinas: afastamento nos termos da Deliberação
Ceeteps n. 4/1997 ou Deliberação Ceeteps n. 5/1997; designação para assumir função ou cargo em confiança; decisão
partidária para concorrência a cargo eletivo (cargos políticos);
realização de projetos de interesse da Administração Central;
realização de projetos de interesse de outros órgãos públicos;
desenvolvimento de Projetos em Regime de Jornada integral,
dentre outras situações.
§ 2º - A qualquer tempo, em o docente titular das aulas
que estão em substituição manifestar o interesse em reassumi-las, ou quando cessar o motivo de seu afastamento, o referido
Edital de ampliação de aulas por tempo determinado perderá
a validade.
Artigo 11 - Os docentes designados para ocupar empregos
públicos em confiança, exercem função pública em confiança
ou que exercem atividades técnicas relevantes de interesse da
Administração Central ou que estejam desenvolvendo Projetos
em Regime de Jornada Integral poderão participar do edital
de oferecimento de disciplinas livres, alcançando como consequência, a ampliação das horas-aulas, bem como o imediato
afastamento da(s) disciplina(s) enquanto perdurar tal situação
funcional.
Artigo 12 - Enquanto não forem realizados concursos públicos para preenchimento de empregos públicos permanentes de
Professor de Ensino Superior nas Faculdades de Tecnologia do
Centro Paula Souza, mediante ingresso por concurso público,
será permitida, de modo excepcional, a ampliação de carga
horária, em um determinado curso e semestre, aos docentes
que já estiverem ministrando 2 disciplinas no mesmo semestre
no referido curso na mesma Fatec, mas a alteração da carga
horária nestes termos se manterá apenas durante este período,
devendo este apontamento da excepcionalidade estar na grade
horária do docente.
Artigo 13 - A Tabela de pontuação (Anexo IV) e a documentação comprobatória, apresentada pelos docentes inscritos, subsidiará análise e a classificação para a divulgação do resultado,
tendo como referência o edital.
§ 1º - Só serão computadas as atividades/experiências
profissionais e acadêmicas devidamente comprovadas na forma
da lei, demonstradas por meio de documentos oficiais emitidos
por organizações/instituições públicas ou privadas, devendo
constar claramente a atividade desenvolvida, não serão aceitos
documentos contendo rasuras ou apresentados fora do prazo.
§ 2º - Não poderá ser computada concomitantemente a
experiência profissional.
§ 3º - Os documentos redigidos em língua estrangeira
deverão ser traduzidos para o português, para ter efeitos legais
na pontuação, sendo de responsabilidade do docente inscrito a
tradução fiel do documento.
Artigo 14 - Na hipótese de empate na classificação dos
candidatos, serão utilizados os seguintes critérios de desempate:
I - Idade igual ou superior a 60 anos completos e, havendo
mais que um, priorizando o de maior idade (Lei 10.741/2003 Estatuto do Idoso);
II - Concurso na disciplina;
III - Concurso na área da disciplina;
IV - Maior titulação na área da disciplina para disciplinas
básicas ou maior tempo de experiência profissional nas especificidades da área da disciplina para disciplinas profissionalizantes;
V - Maior tempo de contratação em Fatecs;
VI - Menor número de aulas por semana.
Artigo 15 - A alteração da carga horária do docente deverá
ser devidamente formalizada pela Fatec sede, por meio do documento anexado a esta Instrução (Anexo I), analisado e autorizado pelo Diretor da Fatec, devendo dar ciência à Congregação
ou Comissão de Implantação, para ser juntado ao processo de
contratação do docente interessado.
§1 º - Quando a alteração da carga horária resultar da
participação do docente em editais expedidos por outra Fatec, a
Diretoria de Serviços Administrativos da Fatec responsável pela
expedição do edital deverá encaminhar, para a Fatec sede, o
documento de solicitação de alteração de carga horária docente
(Anexo X), devendo a ampliação ter anuência da Direção das
duas Fatecs envolvidas.
§2º - O documento deverá ser enviado pela Diretoria de
Serviços Administrativos por e-mail institucional, dentro do
prazo máximo de 3 dias úteis a partir da data do aceite, devendo
a Fatec sede analisar e realizar a devolutiva no mesmo prazo.
Artigo 16 - As disciplinas oferecidas em Editais que apresentam mais de uma área, não permitem ao docente interessado,
que atende a uma das áreas, o direito de ingressar em todas
as áreas em questão, pertencentes à disciplina, devendo o
interessado demonstrar na tabela de pontuação o atendimento
da legislação vigente, ou seja, atender as exigências de concurso
público e do Conselho Estadual de Educação.
Parágrafo único. Novas áreas comporão a carga do docente
somente a partir de sua participação em concurso público
docente.
Artigo 17 - Os documentos referentes ao processo de
ampliação (edital, tabela de pontuação preenchida, resultado,
classificação, entre outros) deverão ser juntados ao processo
que a Diretoria de Serviços Administrativos da Fatec deverá criar
para este fim no Programa São Paulo Sem Papel.
Artigo 18 - Toda a legislação pertinente a ampliação de
carga horária de docente de Fatecs e os respectivos anexos serão
disponibilizados eletronicamente e nas Diretorias de Serviços
Administrativos das Fatecs.
Artigo 19 - Os casos omissos serão analisados e instruídos
pela Unidade do Ensino Superior de Graduação - Cesu.
Artigo 20 - Esta Instrução entra em vigor na data de sua
publicação, revogando a Instrução Cesu n. 06, de 11-04-2022.
(Processo Ceeteps 2789/2008)

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Extrato de Termo Aditivo
UNIVESP-PRC-2021/00069
CONTRATO UNIVESP N.° 119/2021
Parecer 067/2022 de 27/07/2022
Contratante: Fundação Universidade Virtual do Estado de
São Paulo-Univesp
Contratado: Click GR- Click Gerando Resultados Desenvolvimento Web Ltda.
Objeto:Prestação de serviço na modalidade SaaS (Software
as a Service), de Solução Tecnológica de Avaliação tanto Presencial quanto On-line (i.e. via Internet)
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO COM ACRÉSCIMO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de
500 (quinhentas) horas técnicas, equivalente a 25% (vinte e
cinco por cento) do item 04 – “horas técnicas”, passando de
2000 (duas mil) horas contratadas, pelo valor unitário de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) e total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para 2500 (duas mil e quinhentas) horas, pelo
valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e total de
R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).
Parágrafo único: Sob o valor total do contrato, o acréscimo
corresponde a aproximadamente 5,77%.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS E VALOR DO CONTRATO
O valor do presente termo aditivo é de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) onerando o orçamento na classificação
funcional programática nº 12364104361370000 e categoria
econômica 339040.
Valor total após o aditivo: R$ 1.375.000,00 (um milhão,
trezentos e setenta e cinco mil reais).
Data de assinatura:02/08/2022

Esportes
GABINETE DO SECRETÁRIO
PORTARIA G.CEL nº44, de 01/08/2022
O Coordenador de Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições legais e conforme pedido do Diretor da divisão de Esporte
CONVOCA funcionários e servidores para prestação de serviços
nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo-Etapa II- Final
Estadual-Categoria Infantil, no município de Lindóia-SP, período
de 03 a 10 de agosto de 2022.
De 03 a 10 de agosto:
ADILSON GEMIGNANI SANTOS, ANA MARIA GONÇALVES
DOS SANTOS, ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO BONINI, CARLOS ALBERTO SCATOLIN, CARLOS VICENTE
NOGUEIRA, CAROLINA KAIOKO MALIO, DAVID LOPES DA SILVA
JUNIOR, DEBORAH SERIGATTI PADILHA, DIRCE DOS SANTOS
SILVA, EDUI PEREIRA, ELAINE DE FATIMA BARBOSA, ELIANA
APARECIDA VERGARA, GLAUCIA MARIA BELLEMO, GLÍCIA
MARIA BELLEMO CASSONE, GORETI APARECIDA SILVANI CARDOSO, GUSTAVO DE CASTRO LINZMAYER, HEBER FRANCISCO
DOS SANTOS, JOAQUIM ANTONIO SANAIOTTI, JORGE LUIZ
LOPES, JOSÉ ANTONIO DE CARVALHO, JOSÉ CARLOS CRESCIULO
DE ALMEIDA, JOSÉ EMÍDIO MENDES ABRAHÃO, JOSÉ FERNANDO TREVIZANI, JOSE GERALDO KOOL ARTIOLI, JOSÉ LUIS
BONAGURA ANDRADE, JOSE LUIZ GERMANO, JOSÉ ROBERTO
RIBEIRO BUONGERMINO, JUDITH BENITES NONATO, JULIO
CESAR BERTO, JUREMA PISSARRA SOPRAN, LOURENÇO DE
ALMEIDA PACHECO, LUCIANA BIANCHI GUARIZI, LUIS ANTONIO
GONÇALVES DA SILVA, MARCIA REGINA DA SILVA, MAURÍCIO
OSCAR FRANCO MARQUES, NANCI APARECIDA RODRIGUES
ASSIS TONELLI, NEWTON SANTANA, OSCAR BARBOSA NETO,
ROSA HANAKO MIWA, RUBENS NORBERTO REIS SANCHEZ,
RUBENS STELIO XAVIER, RUBIANA CLAUDIA SOARES VIEIRA
DA SILVA, SEBASTIÃO SILVA FILHO, VALDINEI DONIZETTI ALVES
DIAS, WILSON APARECIDO TONELLI, WILSON CARLOS CLARA,
WILSON DIAS DOS SANTOS.

Habitação
GABINETE DO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO SH nº 48, 28 DE JULHO DE 2022
Altera a Resolução SH nº 64, de 30 de outubro de 2019 e
designa novos membros para compor o Grupo Técnico Executivo
de Inteligência Imobiliária
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA HABITAÇÃO, com fundamento no Decreto Estadual n° 64.419, de 28 de agosto de 2019.
R E S O L V E:
Artigo 1º - O artigo 3º da Resolução SH nº 64, de 30 de
outubro de 2019 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 3º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados
para compor o GTI:
I. Annamaria Martins Brandão Furlani Braia - RG
44.661.282-0
II. Lacir Ferreira Baldusco - RG 11.252.016-9
III. Mayara Marques Bernardes – RG 33.831.559-7
IV. Élcio Sigolo - RG 5.873.680-3
V. Alexandre Gomes Robim - RG 21.455.325
Parágrafo único - O GTI será presidido pela Sra. Annamaria
Martins Brandão Furlani Braia.”
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data,
permanecendo vigentes as demais disposições previstas na
Resolução SH nº 64, de 30 de outubro de 2019.
AUTORIZO SECRETÁRIO
SECRETARIA DA HABITAÇÃO
GABINETE DO SECRETARIO
PROCESSO: SH nº 034/05/2013
INTERESSADO: Secretaria da Habitação - Agência Paulista
de Habitação Social - Casa Paulista e Caixa Econômica Federal
ASSUNTO: Termo de Convênio para repasse de recursos do
Programa de Apoio ao Crédito Habitacional. Alteração de prazo
de vigência e Plano de Trabalho
OBJETO: O aporte pela Secretaria da Habitação de recursos
financeiros destinados à concessão de subsídios às pessoas
físicas integrantes do público alvo indicado na Cláusula Terceira
deste instrumento, de forma a ampliar o seu poder de compra
para que, somados aos recursos concedidos pela CAIXA através
de crédito habitacional, viabilizem o acesso à moradia própria.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais)
VIGÊNCIA: alteração proposta para 03 de novembro de
2022
D E S P A C H O GS nº 26/2022
I - À vista dos elementos constantes do presente, DECIDO,
no uso da competência que me foi concedida, nos termos da
autorização emitida pelo Governador do Estado de São Paulo,
em 18 de dezembro de 2019, publicada no DOE em 19 de
dezembro de 2019:
(i) autorizar a alteração do prazo de vigência do Segundo
Termo de Consolidação e Reti-Ratificação do Termo de Convênio,
e a consequente formalização do Quinto Termo de Alteração de
Prazo que entre si celebram o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da Habitação e a Caixa Econômica Federal,
visando ao aporte de recursos financeiros estaduais destinados
ao Programa Casa Paulista – Apoio ao Crédito Habitacional –
Modalidade Carta De Crédito Individual; e
(ii) aprovar o respectivo Plano de Trabalho.

São Paulo, 132 (156) – 41
Extratos de Convênio
Extrato de Termo Aditivo – Convênio não Oneroso.
Processo SH–nº 207422/2018
Convenente – Secretaria da Habitação.
Conveniado – Prefeitura Municipal de Borborema
Objeto Décimo Segundo Termo de Aditamento
Cláusula Aditada: PRIMEIRA – Objeto (inclusão do núcleo
denominado (“Jardim Estância Imperial”)
Data da assinatura do Aditamento:
Vigência de 04/12/2013 à 44898
Parecer Referencial CJ/SH 100/2016 e Despacho nº 021/2017
Cota CJ/SH nº 014/2018 e Pareceres Referenciais CJ/SH nºs
2/2019, 1/2020 e 1/2021.
Extrato de Termo Aditivo – Convênio não Oneroso.
Processo SH/ 738346/2018
Convenente – Secretaria da Habitação.
Conveniado – Prefeitura Municipal de Mombuca
Objeto Décimo Sétimo Termo de Aditamento
Cláusula Aditada: Cláusula Sexta – Vigência.
Data da assinatura do Aditamento:
Vigência: 17/07/2008 à 16/07/2023
Parecer CJ/SH 48/2016 e Despacho nº 020/2017
Cota CJ/SH 13/2018 – Pareceres Referenciais CJ/SH nºs
1/2019, 2/2020 e 02/2021.
Extrato de Termo Aditivo – Convênio não Oneroso.
Processo SH/ 759852/2018
Convenente – Secretaria da Habitação.
Conveniado – Prefeitura Municipal de Morungaba
Objeto Décimo Quinto Termo de Aditamento
Cláusula Aditada: Cláusula Sexta – Vigência.
Data da assinatura do Aditamento: 44550
Vigência: 29/09/2009 à 28/09/2023
Parecer CJ/SH 48/2016 e Despacho nº 020/2017
Cota CJ/SH 13/2018 – Pareceres Referenciais CJ/SH nºs
1/2019, 2/2020 e 02/2021.
Extrato de Termo Aditivo – Convênio não Oneroso.
Processo SH/ 766799/2018
Convenente – Secretaria da Habitação.
Conveniado – Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
Objeto Décimo Quinto Termo de Aditamento
Cláusula Aditada: Cláusula Sexta – Vigência.
Data da assinatura do Aditamento:
Vigência: 29/09/2009 à 28/09/2023
Parecer CJ/SH 48/2016 e Despacho nº 020/2017
Cota CJ/SH 13/2018 – Pareceres Referenciais CJ/SH nºs
1/2019, 2/2020 e 02/2021.
Extrato de Termo Aditivo – Convênio não Oneroso.
Processo SH/ 762444/2018
Convenente – Secretaria da Habitação.
Conveniado – Prefeitura Municipal de Potim
Objeto Décimo Quinto Termo de Aditamento
Cláusula Aditada: Cláusula Sexta – Vigência.
Data da assinatura do Aditamento:
Vigência: 11/08/2009 à 10/08/2023
Parecer CJ/SH 48/2016 e Despacho nº 020/2017
Cota CJ/SH 13/2018 – Pareceres Referenciais CJ/SH nºs
1/2019, 2/2020 e 02/2021.
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO SEGUNDO TERMO DE CONSOLIDAÇÃO E RETI-RATIFICAÇÃO DO
TERMO DE CONVÊNIO
PROCESSO: SH nº 034/05/2013.
INTERESSADO: Secretaria da Habitação - Agência Paulista
de Habitação Social - Casa Paulista e Caixa Econômica Federal.
ASSUNTO: Termo de Convênio para repasse de recursos do
Programa de Apoio ao Crédito Habitacional. Alteração de prazo
de vigência e Plano de Trabalho.
OBJETO: O aporte pela Secretaria da Habitação de recursos
financeiros destinados à concessão de subsídios às pessoas
físicas integrantes do público alvo indicado na Cláusula Terceira
deste instrumento, de forma a ampliar o seu poder de compra
para que, somados aos recursos concedidos pela CAIXA através
de crédito habitacional, viabilizem o acesso à moradia própria.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais)
VIGÊNCIA: alteração proposta para 03 de novembro de
2022.

Infraestrutura e Meio
Ambiente
GABINETE DO SECRETÁRIO
EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 07/2022/IPA – SUBSCRETARIA DO MEIO AMBIENTE – GABINETE DO SECRETÁRIO E
INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS
Dispensa de Licitação art. 24, inciso II
Processo: 55061/2022
Contrato: 07/2022/IPA
Parecer Jurídico: CJ/Sima 387/2022
Data: 25/07/2022
Contratante: Subsecretaria do Meio Ambiente – Gabinete
do Secretário e Instituto de Pesquisas Ambientais.
Contratado: Renovando Consultoria Ambiental e Treinamento Ltda.
CNPJ: 24.014.744/0001-23
Objeto: Serviços de despachante para a regularização das
licenças para utilização de produtos controlados pelos órgãos
oficiais, adquiridos, armazenados e utilizados em áreas do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA).
Vigência: de 08/08/2022 a 07/08/2024
Valor: R$ 17.340,23
Classificação dos recursos: Natureza de Despesa 33903999,
UGE 260134, Programa de Trabalho: 18541262143110000 Nota
de empenho 2022NE00229.
Data da Assinatura: 03/08/2022.

SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E
BIODIVERSIDADE
Departamento de Gestão Regional
Centro Técnico Regional I - Campinas
O Centro Técnico Regional I de Campinas,da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente,localizada na Av.Brasil,n°2340-Prédio
Central-2°andar-Jd.Chapadão-Campinas/
SP,Tel:(19)3790-3742,faz publicar notificações sobre diversos
assuntos devido a impossibilidade das mesmas serem enviadas
pelo Correio.Para qualquer outro esclarecimento,solicitar em
nosso endereço eletrônico(e-mail): cfb.campinas@sp.gov.br
Auto de Infração Ambiental:AIA.282.288/2012
Autuado:OSNI APARECIDO LOPES DE MATOS
CPF:774.966.208-15
RG:8168242
Município da infração:RIO CLARO
Notificação:Comunicase que de acordo com as informações prestadas pelo agente da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade,após vistoria técnica realizada em
10/10/2019,o dano ambiental foi considerado integralmente
reparado.Contudo,em consulta ao SIGAM-Sistema Integrado
de Gestão Ambiental,consta a não quitação da multa aplicada.
Sendo assim,nova guia foi emitida no valor total do débito
pendente,acrescido de juros,resultando no valor de R$6.800(seis
mil e oitocentos reais)e deverá ser paga no prazo indicado na
guia de arrecadação anexa.Caso o débito não seja quitado,este
será incluído no valor integral no sistema da dívida ativa,para

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 4 de agosto de 2022 às 05:01:38

