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 Resolução SELJ-2, de 9-1-2013

Inclusão de novos servidores no Núcleo de 
Gerenciamento e Análise de Projetos – NGAP, da 
Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, instituído pelo 
Decreto Estadual nº 55.636/10

O Secretário Adjunto de Esporte, Lazer e Juventude, respon-
dendo pelo Expediente da Secretaria, de acordo com o artigo 
23, inciso I, alínea “a”, do Decreto Estadual nº 56.637, de 01 de 
janeiro de 2011, considerando a necessidade de reorganizar o 
Núcleo de Gerenciamento e Análise de Projetos, instituído nos 
termos do artigo 6º do Decreto nº 55.636, de 26 de março de 
2010, e alterado pelo Decreto nº 56.344, de 28 de outubro de 
2010, para recepção, análise documental e técnica de projetos 
inscritos para participação na Lei Paulista de Incentivo ao Espor-
te, por meio de incentivo fiscal do ICMS, Resolve:

Artigo 1º – O Núcleo de Gerenciamento e Análise de 
Projetos – NGAP em complemento ao artigo 1º, da Resolução 
SELJ nº 24, de 03.10.2012 inclui os servidores públicos da Pasta 
designados:

Aline Eri Hanashiro, Oficial Administrativo, RG. 38.784.116-7
Norma Shirley Mitter Bersogli, Oficial Administrativo, RG. 

9.623.233-X
Sueli Aparecida Maraschim, Executiva Pública II, RG nº 

6.245.475-4.
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Resolução SELJ-4, de 9-1-2013

Alteração de membro Servidor da Comissão de 
Análise e Aprovação de Projetos – CAAP, da Lei 
Paulista de Incentivo ao Esporte, instituído pelo 
Decreto Estadual nº 55.636/10

O Secretário Adjunto de Esporte, Lazer e Juventude, respon-
dendo pelo Expediente da Secretaria, de acordo com o artigo 
23, inciso I, alínea “a”, do Decreto Estadual nº 56.637, de 01 de 
janeiro de 2011, considerando a necessidade de reorganizar a 
Comissão de Análise e Aprovação de Projetos – CAAP, instituída 
nos termos do artigo 7º, do Decreto nº 55.636, de 26 de março 
de 2010, e alterado pelo Decreto nº 56.344, de 28 de outubro 
de 2010, RESOLVE:

Artigo 1º – Altera o nome de um dos membros da Comissão 
instituída será composta pelos servidores:

Exclui - Carlos Marcelo Pistoresi – Diretor Técnico II;
Inclui – Urbano Sidney do Sacramento – Diretor Técnico 

I - RG 3887316-3
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
 Resolução SELJ 002, de 9-01-2013

Inclusão de novos servidores no Núcleo de 
Gerenciamento e Análise de Projetos – NGAP, da 
Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, instituído pelo 
Decreto Estadual 55.636/10.

O Secretário Adjunto de Esporte, Lazer e Juventude, respon-
dendo pelo Expediente da Secretaria, de acordo com o artigo 23, 
inciso I, alínea “a”, do Decreto Estadual 56.637, de 01-01-2011, 
considerando a necessidade de reorganizar o Núcleo de Geren-
ciamento e Análise de Projetos, instituído nos termos do artigo 
6º do Decreto 55.636, de 26-03-2010, e alterado pelo Decreto 
56.344, de 28-10-2010, para recepção, análise documental e 
técnica de projetos inscritos para participação na Lei Paulista 
de Incentivo ao Esporte, por meio de incentivo fiscal do ICMS, 
Resolve:

Artigo 1º – O Núcleo de Gerenciamento e Análise de Proje-
tos – NGAP em complemento ao artigo 1º, da Resolução SELJ 24, 
de 03-10-2012 inclui os servidores públicos da Pasta designados:

Ana Lúcia Mota, Oficial Administrativo, RG 18.214.243-7
Norma Shirley Mitter Bersogli, Oficial Administrativo, RG. 

9.623.233-X
Sueli Aparecida Maraschim, Executiva Pública II, RG 

6.245.475-4.
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Resolução SELJ 003, de 9-01-2013
O Secretário Adjunto de Esporte, Lazer e Juventude, res-

pondendo pelo Expediente da Secretaria, visando dar maior 
transparência no trâmite nas análises dos projetos efetivamente 
protocolados da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, instituída 
pelo Decreto Estadual 55.636/10, RESOLVE:

1 - As reuniões ordinárias promovidas pela CAAP – Comis-
são de Análise e Aprovação de Projetos serão realizadas duas 
vezes por mês, sempre as quartas-feiras, na segunda e quarta 
semana do mês, aberta ao público, para participação como 
ouvinte.

2 – No exercício de 2013 não haverá abertura de prazo para 
inscrição de novos projetos com execução em 2013, por conta 
de demanda pendente relativa ao ano de 2012, quando foram 
efetivamente protocolados 787 projetos.

3 – Para os projetos a serem executados no exercício de 
2014 fixa o prazo de inscrições de novos projetos, no período de 
21 de outubro a 20-12-2013.

4 – O projeto destinado à obtenção de incentivo fiscal terá o 
prazo de 180 (Cento e oitenta) dias para a captação de recursos, 
contados a partir da data de aprovação do projeto, publicado no 
D.O. - Diário Oficial do Estado, quando será emitido o Certificado 
de Incentivo ao Desporto.

Resolução SELJ 004, de 9-01-2013

Alteração de membro Servidor da Comissão de 
Análise e Aprovação de Projetos – CAAP, da Lei 
Paulista de Incentivo ao Esporte, instituído pelo 
Decreto Estadual 55.636/10.

O Secretário Adjunto de Esporte, Lazer e Juventude, respon-
dendo pelo Expediente da Secretaria, de acordo com o artigo 23, 
inciso I, alínea “a”, do Decreto Estadual 56.637, de 01-01-2011, 
considerando a necessidade de reorganizar a Comissão de 
Análise e Aprovação de Projetos – CAAP, instituída nos termos 
do artigo 7º, do Decreto 55.636, de 26-03-2010, e alterado pelo 
Decreto 56.344, de 28-10-2010, RESOLVE:

Artigo 1º – Altera o nome de um dos membros da Comissão 
instituída será composta pelos servidores:

Exclui - Carlos Marcelo Pistoresi – Diretor Técnico II;
Inclui – Urbano Sidney do Sacramento – Diretor Técnico 

I - RG 3887316-3
Artigo 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
 Comunicado
Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Federal 

8.666/93 atualizada pela Lei Federal 8.883/94, indicamos a 
seguir os pagamentos necessários ao desenvolvimento das 
Unidades Gestoras da Pasta que devem ser providenciados de 
imediato, visando assegurar condições para realização dos pro-
gramas desta Pasta bem como o apoio administrativo, cujo não 
cumprimento implicará prejuízos de ordem interna e externa.

PDS a serem pagas
410001

DATA: 9/1/2013

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR R$

410101 2012PD01648 4.866,59
410101 2012PD01651 2.925,30
410101 2012PD01690 158,98
410101 2012PD01694 425,39
410101 2012PD01739 216,17
410101 2012PD01757 1.393,03
410101 2012PD01762 230,00
410101 2012PD01764 2.833,33
410101 2012PD01765 62,14
410101 2013PD00005 383,90
410101 2013PD00006 216,17
410101 2013PD00016 452,31
410101 2013PD00017 208,69
410101 2013PD00022 6.625,20
TOTAL  20.997,20

Considerando a Lei n° 13.027, de 28/05/2008 e o Decreto n° 
53.455, de 19/09/2008 que institui e disciplina o CADIN;

Considerando a imperiosa necessidade de aprimoramento 
da gestão e fiscalização do uso do erário e;

Considerando a conveniência e a oportunidade em promo-
ver a racionalização de tarefas de acordo com a nova estrutura 
da Pasta,

Resolve:
Artigo 1° - Fica reorganizado o Grupo de Tomada de Contas, 

subordinado à Chefia de Gabinete, com a seguinte composição:
Presidente - Helder Burle dos Santos – RG 33.370.030-2
Vice-Presidente – Deborah Serigatti Padilha – RG 43593693-1
Demais Membros que estiverem lotados no GTC.
Andréa Souza da Fonseca – RG 27978511-2;
Celso Leonardo Veiga – RG 29449142-9;
David Lopes da Silva Junior – RG 48366408-X
Juviniana Araujo da Silva – RG 40860649-6;
Marcia Toledo Riguetti –  RG 19950763;
Paulo Roberto Fernandes Romero – RG 13835150;
Silvana da Costa – RG 19384176-9;
Silvia Carvalho Queiroz - RG 11834417-1;
Parágrafo único – O Grupo ora constituído é único e fun-

ciona sob a presidência do servidor indicado como Presidente, 
substituído nos casos de ausência ou impedimento pelo servidor 
indicado como Vice-Presidente.

Artigo 2° - São atribuições do Grupo de Tomada de Contas:
I-Observar e divulgar as instruções e normas de serviço 

emitidas pelos órgãos de controle da Administração Pública 
Estadual e demais legislações pertinentes as suas funções;

II-Receber as relações de todo o numerário aos responsáveis 
por aditamento e distribuição de verbas e convênios celebrados 
pela Pasta para abertura de registro necessário ao acompanha-
mento do prazo de aplicação do mesmo;

III-Analisar todas as prestações de contas de convênios e Lei 
do Incentivo ao Esporte;

IV-Analisar toda a documentação relativa a aplicação de 
recursos do Estado em seus aspectos analítico e formal;

V-Apontar qualquer irregularidade por meio de expediente 
próprio, visando a regularização dentro do prazo legal, dando-se 
conhecimento ao responsável da despesa;

VI-Manter contato com os encarregados do remanejamento 
das verbas ou responsáveis pelo numerário, a fim de dirimir 
eventuais dúvidas;

VII-Elaborar expediente próprio a respeito de falta de pres-
tação de contas, comunicando aos setores interessados, para 
efeito da suspensão da verba;

VIII-Convocar os responsáveis pelos recursos públicos 
repassados para prestar esclarecimentos;

IX-Formalizar os expedientes específicos sobre prestação 
de contas dos processos que estiverem sob sua guarda, para 
cumprimento de todas as exigências da Secretaria da Fazenda 
e do Tribunal de Contas do Estado, funcionando como órgão de 
controle interno;

X-Efetuar os lançamentos de sua competência, inerentes a 
prestação de contas  junto ao SIAFEM;

XI-Manifestar-se através de pareceres conclusivos quanto 
as contas conferidas e examinadas, aprovando–as ou não;

XII-Manter mapeamento em expediente próprio de acom-
panhamento da situação de interessados, de forma a poder 
atestar a condição regular para recebimento do novo numerário;

Artigo 3° - São Competências comuns ao Presidente e 
membros do Grupo de Tomada de Contas:

I-Cumprir e fazer cumprir suas atribuições, observados os 
prazos e normas legais vigentes;

II-Prestar orientação aos interessados;
III-Propor normas ou procedimentos necessários à manu-

tenção de regularidade dos serviços;
IV-Instruir os processos e expedientes que devam ser sub-

metidos a consideração superior, através de pareceres consubs-
tanciados sobre a matéria;

V-Responder individualmente por seus atos dentro do Grupo;
VI-Requerer material de consumo e Cópias reprográficas;
VII-Assinar e encaminhar processos, expedientes ou outros 

documentos com trâmite  comum dentro da Pasta.
Artigo 4° - Compete ao Presidente:
I-Supervisionar, administrar e organizar a execução dos 

trabalhos do Grupo, observando os prazos e formalidades legais, 
inclusive a distribuição de tarefas;

II-Estimular o desenvolvimento profissional dos membros;
III-Requisitar material permanente e mobiliário;
IV-Manter contato com os órgãos centrais dos sistemas de 

administração financeira, orçamentária e contábil;
V-Submeter a apreciação superior projetos de normatização 

dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo;
VI-Decidir sobre as proposições encaminhadas pelos mem-

bros do Grupo;
VII-Aprovar ou reprovar a prestação de contas, emitindo 

parecer conclusivo favorável ou desfavorável;
VIII-Despachar com superiores, assuntos e processos do 

Grupo;
Artigo 5° - As manifestações de instrução de processos 

e expediente serão assinados por no mínimo dois membros, 
sendo um deles o presidente e, quando da sua falta, o servidor 
indicado como vice-presidente conforme artigo 1º, § único do 
presente instrumento.

Artigo 6° - Para efeito de assinatura, liberação de parcelas 
e pagamento, deverá ser precedida de documento intitulado 
“Termo de Inexistência de Pendências” que verificará a exis-
tência, ou não, de pendências processuais, se há inclusão no 
CADIN e se o município encontra-se no Cadastro de Municípios 
Inadimplentes do Estado.

Parágrafo Único – O documento descrito no caput será 
assinado pelo analista responsável e/ou, unicamente, pelo presi-
dente se este fizer a análise.

Artigo 7°-  O Parecer Conclusivo, documento final de 
prestação de contas tem o condão de aprovar ou reprovar a 
documentação relativa a prestação de contas encaminhada pela 
Entidade ou pela Prefeitura.

Parágrafo 1° - Em caso de aprovação da prestação de con-
tas este receberá parecer favorável.

Parágrafo 2° - Constatada irregularidades, fraudes ou 
inadimplemento de recolhimento de valores ou inércia no envio 
de documentação exigida, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas, será emitido parecer conclusivo desfavorável 
com o encaminhamento dos autos à Chefia de Gabinete para 
envio ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público 
para competente ação judicial, quando este for o caso.

Parágrafo 3° - O Grupo de Tomada de Contas encaminhará 
à Chefia de Gabinete juntamente com o Parecer Conclusivo, o 
relatório de acompanhamento de processo, cujas assinaturas 
serão dos mesmos membros que assinaram o Parecer Conclu-
sivo.

Parágrafo 4° - O Parecer Conclusivo será assinado pelo 
analista, pelo relator e, obrigatoriamente, pelo presidente do 
Grupo de Tomada de Contas.

Artigo 8° -  Nos casos de inadimplemento de recolhimento 
de valores ou inércia no envio de documentação exigida, o 
Grupo de Tomada de Contas, por intermédio de seu presidente, 
proporá à Chefia de Gabinete a inclusão do inadimplente no 
CADIN Estadual.

Parágrafo Único – O prazo legal para envio dos documentos 
ou recolhimento de valores citados no caput é de 45 dias a 
contar da comunicação expressa ao devedor.

Artigo 9° - Qualquer dos membros do Grupo é competente 
para dar ciência as autoridades superiores de atos ou fatos que 
ensejam irregulares, quando de seu conhecimento, sob pena de 
responsabilidade solidária.

Artigo 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Vigência: Terá vigência de 37 dias, contados a partir da 
data de sua assinatura, com início da prestação dos serviços de 
locação em 17-12-2012 e término em 22-01-2013.

Data da assinatura: 14-12-2012.

 COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E TERRITORIAL

 Extrato de Convênio
Convênio GSA-070/2012
Processo: SDECT-708/2011
Parecer CJ/SDECT 09/2012
Partícipes: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência e Tecnologia e a União dos Municípios do Pontal do 
Paranapanema.

Objeto: Transferência de recursos financeiros do Estado para 
o Consórcio, destinados à elaboração do Plano de Desenvolvi-
mento Regional e Local dos Municípios do Vale do Paranapa-
nema de acordo com o correspondente Plano de Trabalho que 
integra o presente instrumento.

Valor: é de R$ 300.000,00, sendo R$ 240.000,00, respon-
sabilidade do Estado e, o valor de R$ 60.000,00 à título de 
contrapartida do Consórcio, e onerar o crédito o Programa de 
Desenvolvimento Local 1015, na ação 5992 – Apoio ao Desen-
volvimento Regional e EE 33.50.39, da dotação orçamentária do 
corrente exercício da SDECT.

Do prazo: a execução do presente convênio será de 12 
meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Data da assinatura: 29-12-2012

 CENTRO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Resumo do Primeiro Termo Aditivo de Contrato
Processo: 7601/11 - CONTRATO: 001/12 - CONTRATANTE: 

C.E.E.T. “Paula Souza” - CONTRATADA: Lanchonete Mitsue 
Fast-Food Ltda. ME - Objeto: Concessão Remunerada de Uso 
das Instalações para Exploração dos Serviços de Cantina - DATA 
DA ASSINATURA: 28-12-2012 - ADITAMENTO: Prorrogando o 
contrato por mais um período de 12 (doze) meses, contados a 
partir de 18-01-2013 a 18-01-2014

 GABINETE DO DIRETOR-SUPERINTENDENTE

 Portaria CEETEPS nº 8, de 8-1-2013
A Diretora-Superintendente do Centro Estadual de Educa-

ção Tecnológica Paula Souza expede a presente Portaria:
Artigo 1º - Ficam designados, nos termos do artigo 51 

da Lei Federal 8666/93, os servidores, DENISE HELENA DOS 
SANTOS – RG 24.531.705-3, DANILO RIBEIRO DE AGUIAR – RG 
43.691.988-6, ALEXANDRE GONÇALVES DE FIGUEIREDO - RG 
18.557.684-9, THAIS REGEANE KITZINGER – RG 12.917.062, 
SILVIO TADO ZANETIC – RG 3.526.532-2, SUELY DE CAMPOS 
FRANÇA MAGINI – RG 6.883.393-7, ANNA CRISTINA BARBOSA 
– RG 30.814.695-5 e REGINA MARIA SANCHES DO AMARAL 
– RG 7.930.582, para constituírem a Comissão Especial de 
Licitação para, obedecidos aos procedimentos legais, realizar 
a licitação que visa o REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECU-
ÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CONSISTENTES 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMAS DE PEQUE-
NO PORTE NOS PRÉDIOS DAS ETECs E FATECs, MANTIDOS 
PELO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 
SOUZA – CEETEPS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
MÃO DE OBRA.

Artigo 2º - Responderá pela Presidência o primeiro membro 
e, nos impedimentos legais, o segundo membro acima elencado.

Artigo 3º - Os membros da Comissão exercerão esta atribui-
ção sem prejuízo de suas respectivas funções e sem ônus para 
o Centro Paula Souza.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria CEETEPS nº 9, de 8-1-2013
A Diretora-Superintendente do Centro Estadual de Educa-

ção Tecnológica Paula Souza expede a presente Portaria:
Artigo 1º - Ficam designados, nos termos do artigo 51 

da Lei Federal 8666/93, os servidores, DENISE HELENA DOS 
SANTOS – RG 24.531.705-3, DANILO RIBEIRO DE AGUIAR – RG 
43.691.988-6, ALEXANDRE GONÇALVES DE FIGUEIREDO – RG 
18.557.684-9, THAIS REGEANE KITZINGER – RG 12.917.062 
e ROMUALDO EMÍLIO – RG 17.704.545, para constituírem a 
Comissão Especial de Licitação para, obedecidos aos procedi-
mentos legais, realizar a licitação que visa a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DA CABINA PRIMÁRIA, IMPER-
MEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA E CALÇAMENTO 
DA FACULDADE DE TECNOLOGIA OURINHOS, localizada na Av. 
Vitalina Marcusso, nº 1400 – OURINHOS/SP.

Artigo 2º - Responderá pela Presidência o primeiro membro 
e, nos impedimentos legais, o segundo membro acima elencado.

Artigo 3º - Os membros da Comissão exercerão esta atribui-
ção sem prejuízo de suas respectivas funções e sem ônus para 
o Centro Paula Souza.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO

 Despacho do Diretor, de 09-01-2013
O Diretor da Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba, 

CONVOCA o Sr. Rubens Araújo Menezes de Souza Filho, RG 
11.689.795-X, exercendo a função de Professor Associado II, no 
prazo de 6 dias úteis, a contar desta publicação, a fim de tratar 
de assuntos referentes à sua Situação Funcional.

 UNIDADE DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

 Portaria do Coordenador de Ensino Médio e Técnico, 
de 8-1-2013

Declarando, com fundamento no Parecer CEE 158/03, 
que o estudo concluído no Exterior, em 2011, no Agrupamento 
de Escolas Nicolau Nasoni (Porto/Portugal), por Vitória Maria 
Berenguel Diniz - RG: 48.625.748 - 4, referente ao Certificado 
de Conclusão do curso de “CP Técnico de Restauração, var. 
Restaurante Bar”, que integra as disciplinas do Curso de Ensino 
Médio e da Educação Profissional, é equivalente à conclusão 
de ensino médio do sistema brasileiro de ensino, com direito a 
prosseguimento de estudos na educação superior.

 Esporte, Lazer e 
Juventude
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SELJ nº 1, de 7-1-2013

Dispõe sobre a reorganização do Grupo de 
Tomada de Contas

O Secretário Adjunto de Esporte, Lazer e Juventude, Respon-
dendo pelo Expediente da Pasta, em especial conferidas pelo 
Decreto 56.637, de 1° de janeiro de 2011,

Considerando a instrução 01/08 do Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado que disciplina as normas de fiscalização do 
uso de dinheiro público;

Vigência do presente contrato será de 10 (dez) meses, 
contados da data de sua assinatura.

UGE: 120.104 Programa de Trabalho 13392121819860000
No exercício de 2012 a Natureza de Despesa deixa de ser: 

33903611 e passa a ser: 33903101.
Valor do Contrato: R$ 40.000,00
Data da Assinatura: 12-11-2012.
Não publicado em época oportuna.

 UNIDADE DE PRESERVAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

 Comunicado
Os processos avaliados pelo Setor Técnico da UNIDADE DE 

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, que:
1-) Para continuarem o prosseguimento da instrução necessi-

tam de documentação complementar, conforme orientação constan-
te em cada item, devem ser atendidos em prazo padrão de 60 dias.

2-) Estão ISENTOS de aprovação, poderão ter seus projetos 
excedentes retirados em nosso Protocolo, à Rua Mauá 51, 3º 
andar, São Paulo, de terças e quintas no horário das 10h às 
13hhs e das 14h às 17hhs, 05 (cinco) dias úteis após a publi-
cação no D.O.

Processo 67629
Interessado: VANESSA DE CARVALHO FABRICIO
Referente ao imóvel localizado na Rua CARDOSO DE 

ALMEIDA/LT.15/QD.53, S/Nº, PACAEMBU, SÃO PAULO – SP
Comunique-se – Para prosseguimento da instrução deverá 

ser apresentado:
a) Apresentar Escritura Primitiva do imóvel, a fim de que 

se verifique a existência de restrições com relação ao muro de 
fechamento;

b) Caracterizar o tratamento da área permeável indicada. 
Vale apontar que a utilização de piso drenante terá sua área 
computada em apenas 30%;

c) Correção dos carimbos das plantas, os quais declaram 
que “não constam em documentos público devidamente matri-
culado no registro de imóveis as obrigações contratuais previs-
tas...”, pois ao contrário, elas se fazem presentes.

Processo 63709
Interessado: ITAU UNIBANCO S/A
Referente ao imóvel localizado na ALAMEDA GABRIEL 

MONTEIRO DA SILVA, 1175, JD PAULISTANO, SÃO PAULO – SP
Comunique-se – Para prosseguimento da instrução deverá 

ser apresentado: conforme determina o item “7” do artigo 2º da 
Resolução SC 02/86, e a guisa de atualização, fotografias rela-
tivas às espécies arbóreas existentes, já locadas em planta. As 
fotografias devem ser acompanhadas de legendas numeradas 
conforme a locação das espécies em planta. Deve encaminhar, 
ainda, nova versão do projeto diferenciando as áreas de jardim, 
e as respectivas espécies arbóreas, existentes e a executar e 
plantar se a afirmação do memorial descritivo for correta.

Processo 67720
Interessado: CARLOS ROBERTO BERRINGER FAVERY
Referente ao imóvel localizado na AVENIDA ANTONIO JANU-

ARIO DO NASCIMENTO, 190, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO – SP
Comunique-se: Para prosseguimento da instrução, o inte-

ressado deverá apresentar novo material, esclarecendo se a 
solicitação em questão refere-se a aprovação de projeto de 
reforma ou projeto de construção nova.

No caso de reforma, deixar claro nos desenhos, na legenda e no 
quadro de áreas, as áreas “existentes”, “a demolir” e “a construir”.

No caso de construção de nova edificação, incluir levanta-
mento e pedido de demolição do existente.

Processo 67808
Interessado: MARIO BRENNO PILEGGI
Referente ao imóvel localizado na Rua SUÉCIA, ESQ. RUA 

ALEMANHA, 238, JD EUROPA, SÃO PAULO – SP
Comunique-se – Para efeito de regularização, deverá ser 

comprovado que a altura do muro de fechamento junto ao ali-
nhamento já existia por ocasião do tombamento dos bairros Jar-
dins (janeiro de 1986) ou apresentação de projeto aprovado pelo 
Condephaat em data posterior constando a dimensão atual. Do 
contrário, deverá ser atendida a deliberação do E. Colegiado na 
Sessão Ordinária de 04/07/11 – Ata 1633 - muros de fechamento 
do lote no alinhamento, cuja altura máxima deve ser de: (i) 2 
metros, quando estes tiverem menos de 50% de sua superfície 
vazada; (ii) 3 metros, quando estes tiverem mais de 50% de sua 
superfície vazada, composta de matéria que não vede a visão.

Processo 67802
Interessado: KOCH TAVARES PROMOÇÕES E EVENTOS
Referente ao imóvel localizado na AVENIDA PAULISTA, 

1578, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO – SP
Comunicado – Informamos que o Condephaat não apreciou 

o solicitado no processo dado que:
a) O interessado não atendeu ao prazo definido pela Deli-

beração Normativa Condephaat 1-2010 – publicada em 03-09-
2010, pg. 50, do D.O.

b) A Gestão do Condephaat findou em dezembro passa-
do com a última reunião ordinária do Conselho ocorrida em 
10-12-2012.

c) Houve vistoria técnica ao local em 13 de dezembro passado, 
não sendo possível identificar a ocorrência do evento proposto.

d) O processo será, portanto, arquivado.
Processo 67732
Interessado: CHRISTIANE DE SOUZA GODOY CHECCHIA
Referente ao imóvel localizado na Rua MAJOR ANTONIO 

DOMINGUES, 126, CENTRO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
Considerando que o imóvel em questão, ATÉ O PRESENTE 

MOMENTO não é imóvel tombado pelo CONDEPHAAT, não se 
encontra inserido em área envoltória de bem tombado pelo 
CONDEPHAAT e não está em estudo de tombamento PR este 
órgão, as intervenções a serem nele realizadas estão isentas de 
aprovação deste órgão.

 Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e 
Tecnologia
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

 Extrato de Contrato
Contrato: 001/2012
Processo: SDECT-783/2012
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Ciência e Tecnologia
Contratada: Empresa Pole Power Comércio e Serviço Eletro 

Eletrônico Ltda.
Objeto: A prestação de Serviços de Locação de duas Torres de 

iluminação com Geradores e Combustível, Instalação, Treinamen-
to aos usuários, e Manutenção Preventiva e Corretiva, conforme 
especificações constantes da Proposta Comercial da Contratada 
e Especificações do Equipamento, objeto deste Contrato.

Valor: Total estimado é de R$ 7.990,11, sendo R$ 3.239,23 
referentes ao exercício de 2012 e R$ 4.750,88 referentes ao 
exercício de 2013. No presente exercício o valor onerará o sub-
elemento econômico 33.90.39.19, devendo o restante onerar 
recursos orçamentários futuros, se efetivamente consignados 
valores a esse título.
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