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I – Realizar os levantamentos, avaliações e estudos necessá-
rios para elaboração de diagnóstico e proposta de implantação 
de unidades de tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos, 
com aproveitamento energético, na região da Baixada Santista;

II – Disponibilizar as outras Secretarias os estudos realiza-
dos, seus resultados e conclusões.

§ 2º – Compete à Secretaria de Economia e Planejamento, 
por intermédio da Agência Metropolitana da Baixada Santista 
– AGEM:

I – Prestar apoio institucional, permitir ou intermediar 
acesso aos locais onde serão efetuadas as visitas, coletas de 
amostras e levantamentos de campo, incluindo ambientes de 
coleta, transporte, transbordo e destino final dos resíduos;

II – Solicitar aos municípios as informações existentes sobre 
os resíduos sólidos urbanos (geração, caracterização dos resídu-
os, coleta, transporte, contratos, reciclagem, transbordos e desti-
nação final) e fornecê-las à Secretaria de Saneamento e Energia;

III – Divulgar aos municípios todos os estudos e informações 
disponibilizados pela Secretaria de Saneamento e Energia.

§ 3º - Compete à Secretaria de Meio Ambiente:
I – Prover apoio técnico, quanto ao disposto nas normati-

zações estabelecidas pelo órgão referente à matéria de resíduos 
sólidos e suas formas de tratamento;

II – Disponibilizar as informações que possam ser de inte-
resse no desenvolvimento dos estudos objeto deste instrumento, 
desde que atinentes a sua área de atuação.

Art 3º - As Secretarias deverão designar um coordenador 
técnico para assumir as respectivas responsabilidades oriundas 
deste instrumento e acompanhar todos os trabalhos.

Art 4º - As Secretarias deverão arcar com as despesas neces-
sárias para a consecução do objeto desta Resolução Conjunta 
e os recursos para suportá-las onerarão os seus respectivos 
recursos orçamentários próprios.

Art 5º - Todas as informações reservadas serão disponibi-
lizadas às Secretarias, que somente poderão utilizá-las para a 
execução dos estudos, objeto desta Resolução, sendo vedada a 
sua divulgação sem anuência prévia dos Municípios.

Art 6º - As obrigações estabelecidas na presente Resolução 
Conjunta entram em vigor na data de sua assinatura, assim 
permanecendo pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por igual 
período, se de comum acordo entre as Secretarias.

Portaria do Corregedor - 21, de 28-9-2010

Dispõe sobre a instauração de apuração preliminar 
e designação de servidores para constituírem 
Comissão de Apuração Preliminar com o objetivo 
de averiguar possíveis irregularidades administrati-
vas praticadas no Parque Estadual da Ilha Anchieta

Considerando a necessidade de instituição de Comissão 
de Apuração Preliminar com vistas à averiguação de possíveis 
irregularidades administrativas praticadas no Parque Estadual 
da Ilha Anchieta.

Com fundamento no artigo 135, inciso I, do Decreto nº 
54.563/2009 e base nos termos do artigo 264, da Lei nº 10.261, 
de 28 de outubro de 1968, alterada pela Lei Complementar nº 
942, de 06 de junho de 2003.

Resolvo:
Artigo 1º - Instaurar Apuração Preliminar para averiguar 

possíveis irregularidades ocorridas no Parque Estadual da Ilha 
Anchieta.

Artigo 2º - Para proceder à apuração de eventuais irregulari-
dades, fica constituída Comissão de Apuração Preliminar formada 
pelos senhores: RENATO RAMALHO DE OLIVEIRA, RG 22821748-
9 SSP/SP; ERIKA JERUSA DE JESUS MARCONDES PEREIRA MIAC-
CI, RG 25197522-8; LUIS ROBERTO DE BARROS, RG 18921746-7 
e; ROBERTO BAPTISTA JUNIOR, RG 1099247 SSP/DF.

Artigo 3 º- A Comissão de Apuração Preliminar será pre-
sidida por Renato Ramalho de Oliveira e secretariada por Luis 
Roberto de Barros.

§ Único - Os membros, ora designados, atuarão sem pre-
juízo das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar 
de imediato o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 
30 (trinta) dias.

Artigo 4º - A Comissão de Apuração Preliminar deverá 
oferecer relatório fundamentado a respeito dos fatos apurados e 
encaminhá-los para a deliberação da Chefia de Gabinete.

Artigo 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE 
E RECURSOS NATURAIS

Portaria CBRN - 59, de 27-9-2010

Dispõe sobre a designação de servidor para inte-
grar Grupo de Trabalho, criado pela Portaria nº. 
29 de 14/07/2010

A Coordenadora de Biodiversidade e Recursos Naturais, da 
Secretaria do Meio Ambiente, no uso das competências conferi-
das pelo artigo 94, Inciso I do Decreto Estadual 54.653 de 6 de 
agosto de 2009, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - Incluindo no artigo 2º da Portaria CBRN nº. 29 
de 14/07/2010 , que designa Grupo de Trabalho para buscar 
subsídios técnicos e estabelecer procedimentos necessários para 
a gestão compartilhada da fauna silvestre, o servidor Raphael 
Estupinham Araújo – RG: 14.530.934.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. (Republicado por conter incorreções)

Comunicado
A Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – 

CBRN, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar 
referente ao Auto de Infração Ambiental nº 1046/1998, lavrado 
em nome da empresa Ferreira Dias Comércio e Representação 
LTDA, por transporte de palmito e subproduto de vegetação 
natural, sem a devida licença do órgão competente, com valor 
de multa original de R$ 3.262,23 (três mil duzentos e sessenta 
e dois reais e vinte e três centavos), cuja empresa autuada não 
foi localizada para entrega da notificação via Correios, para 
informar: O prazo para apresentação da segunda-via de recurso 
em 2º Instância é de 20 dias a contar da data desta publicação. 
Referido recurso poderá ser entregue pessoalmente ou enviado 
via correio ao Centro de Fiscalização – Auto de Infração Ambien-
tal, localizado na Avenida Professor Frederico Hermann Junior, 
345 – Alto de Pinheiros – SP – CEP: 05459-900 – Prédio 12 – 2º 
andar. Caso não ocorra a manifestação da autuada dentro do 
prazo mencionado, o processo será restituído a Procuradoria 
Geral do Estado para continuidade da cobrança judicial.

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO 
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES

Despacho da Gerente Executiva, de 27-9-2010
Designando, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei 

Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, a 
Bióloga Daniela Petenon Kuntschik, RG 25.512.886-1, como 
representante para acompanhar a execução do Contrato SMA/
DPP 004/2005 – Processo SMA nº 6836/2005, Serviço de Apoio 
Técnico e Administrativo para o Início da Implantação e Execu-
ção do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares.

Habitação
GABINETE DO SECRETÁRIO

Comunicado
Fica autorizada a inclusão de núcleo habitacional no Convê-

nio de Cooperação Técnica celebrado entre esta Secretaria e os 
Municípios de: Mogi Guaçu (Proc. SH- 217/02/2009) e Mococa 
(Proc. SH- 1145/02/2008).

Termo de Alteração de Convênio
Processo SH - 1104/05/2009
2º Termo de Alteração do Convênio, celebrado entre o 

Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Estado da Habitação e o Município de IPUÃ, objetivando a 
transferência de recursos orçamentários do Programa Especial 
de Melhorias - PEM.

Pelo presente termo de alteração contratual, de um lado a 
Secretaria da Habitação, doravante denominada SECRETARIA, 
neste ato representada pelo Secretário da Habitação, Lair Alber-
to Soares Krähenbühl, do outro o Município de IPUÃ, doravante 
denominado MUNICÍPIO, representado por seu Prefeito ITAMAR 
ROMUALDO, na presença das testemunhas infra-assinadas, 
resolvem, de acordo com o disposto em sua Cláusula Primeira, 
parágrafo único, e Terceira, inciso II - alínea d, alterar a Cláusula 
Quarta do Termo de Convênio, e ratificar a Cláusula 1ª do Termo 
de Alteração do Convênio celebrado em 23 de agosto de 2010 
(fls.172), bem como todas as demais cláusulas do Convênio 
firmado em 29 de dezembro de 2009 (fls.22).

A Cláusula Quarta passará a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA PRIMEIRA - do Valor - a Cláusula 4ª passará a ser:
O valor do presente Convênio é de R$ 204.000,00 (duzentos 

e quatro mil reais), sendo de responsabilidade da SECRETARIA a 
quantia de R$183.600,00 (cento e oitenta e três mil e seiscentos 
reais), e de responsabilidade da PREFEITURA, o montante de 
R$20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), a título de contrapar-
tida, na conformidade do disposto no artigo 3º do Decreto nº54.199, 
de 02 de abril de 2009. São Paulo, 23 de setembro de 2010.

Extratos de Prorrogação
Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º da Cláusula 

Décima, do Decreto nº 47.924, de 04/07/2003, fica prorrogado o 
convênio referente ao Município abaixo discriminado.

Votorantim, Processo SH-618/05/2008 prorrogado até 
27/11/2010.

Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo único do artigo 
12, artigo 14 e Cláusula Sexta do anexo do Decreto Estadual n..º 
52.052, de 13 de agosto de 2007, fica prorrogado o Convênio de 
Cooperação Técnica celebrado através do programa Estadual de 
Regularização de Núcleos Habitacionais – “Cidade Legal” com 
os Municípios de: Biritiba Mirim (Proc. SH- 273/02/2009) até 
28/09/2011, Botucatu (Proc. SH- 243/02/2009) até 28/09/2011, 
Caiuá (Proc. SH- 301/02/2009) até 28/09/2011, Capão Bonito 
(Proc. SH- 288/02/2009) até 28/09/2011, Fernando Prestes 
(Proc. SH- 371/02/2009) até 28/09/2011, Guararema (Proc. SH- 
410/02/2009) até 28/09/2011, Itápolis (Proc. SH- 375/02/2009) 
até 28/09/2011, Redenção da Serra (Proc. SH- 376/02/2009) até 
28/09/2011, Santa Salete (Proc. SH- 423/02/2009) até 28/09/2011 
e Taquaretinga. (Proc. SH- 353/02/2009) até 28/09/2011.

SERVIÇO DE FINANÇAS

Comunicado
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93 de 21.06.93, 

solicitamos o pagamento e a exclusão da ordem cronológica 
com: Contratos normais, adiantamentos, diarias, custeio e utili-
dade pública. estão sendo autorizados independente da ordem 
cronológica de sua inscrição no Siafem.

UGE - 250101

2010PD VECTO. VALOR

00953 29/09/10 22.477,57
00954 29/09/10 7.492,52
TOTAL   29.970,09

Meio Ambiente
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução Conjunta SEP/SMA/SSE – 1, de 28-9-2010

Trata de procedimentos para cooperação técnica 
visando o levantamento de dados e informações 
para subsidiar estudos de implantação de unida-
des de tratamento térmico de resíduos sólidos 
urbanos e lodo de estações de tratamento de 
esgoto, com aproveitamento energético, na região 
da Baixada Santista

Os Secretários de Economia e Planejamento, do Meio 
Ambiente e de Saneamento e Energia no uso de suas atribui-
ções legais:

considerando a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 
2007 que determinou a obrigatoriedade da elaboração de planos 
municipais e regionais de saneamento básico, incluindo os servi-
ços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana, para fins 
de delegação dos serviços e repasse de recursos federais;

considerando a Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 
2006, que dispôs sobre a política estadual de resíduos sólidos, 
prevê como seus instrumentos os planos municipais e regionais 
de gestão dos resíduos sólidos;

considerando que os municípios da Baixada Santista cele-
braram convênio com o Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Saneamento e Energia, com vistas a receber apoio 
e fornecer informações para elaboração de planos municipais de 
saneamento básico, nos termos do Decreto Estadual nº 52.895, 
de 11 de abril de 2008;

considerando que a Secretaria de Saneamento e Energia 
está desenvolvendo estudos para subsidiar a implantação de 
unidades de tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos e 
lodo de estações de tratamento de esgotos com aproveitamento 
energético, no Estado de São Paulo;

considerando que para a realização dos estudos, é neces-
sário disponibilização de informações técnicas e comerciais dos 
municípios, bem como a realização de levantamento de campo 
para coleta e análise de amostras de resíduos dos municípios da 
Baixada Santista.

Resolvem:
Art 1º - Estabelecer cooperação técnica, com a finalidade 

de permitir o levantamento de dados e informações necessários, 
visando a elaboração de diagnóstico e proposta de implantação 
de unidades de tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos 
e lodo de estações de tratamento de esgotos, com aproveita-
mento energético, na região da Baixada Santista.

Art 2º - Para a realização do objeto desta Resolução confor-
me descrito no Art 1º ficam definidas as seguintes obrigações:

§ 1º - Compete à Secretaria de Saneamento e Energia:

Convocamos o representante da empresa INTELBRÁS S/A 
- Ind. Telec. Eletrônica Brasileira., seus Diretores, os Srs. Rafael 
Boing e Jair Pedro Tonin Zanchin, para comparecer no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, à Praça Cel Fer-
nando Prestes, 74 - São Paulo – SP, para assinatura do Contrato 
nº 271/10, ref. A aquisição de Central Telefônica.

Convocamos o representante da empresa Projetelas Indús-
tria e Comércio Ltda., sua Sócia Diretora, a Sra. Maria Lúcia 
Evangelista, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar desta publicação, à Praça Cel Fernando Prestes, 74 - São 
Paulo – SP, para assinatura do Contrato nº 273/10, ref. a aquisi-
ção de Suporte p/projetor.

Convocamos o representante da empresa ALESSANDRA 
AP. CONTRERA - EPP., seu Procurador, o Sr. Wlamilson Cláudio 
Romualdo da Silva, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar desta publicação, à Praça Cel Fernando Prestes, 
74 - São Paulo – SP, para assinatura do Contrato nº 274/10, ref. 
ao Fornecimento e Instalação de Painel de Divulgação.

Desenvolvimento
CENTRO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

Convocações
Convocamos o representante da empresa RODRIGUES C. 

TELECOMUNICAÇÃO & ELETR. LTDA EPP., seu Gerente Adminis-
trador, Eduardo Emílio Rodrigues, para comparecer no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, à Praça Cel Fer-
nando Prestes, 74 - São Paulo – SP, para assinatura do Contrato 
nº 216/10, ref. a aquisição de Aparelho Telefônico.

UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS
Portaria do Coordenador Técnico, de 28-9-2010
Tornando pública a extinção das funções autárquicas, adiante mencionadas, do Subquadro de Funções Autárquicas do SQFA I, 

do Quadro de Pessoal do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, com fundamento no inciso I do artigo 
42 da Lei Complementar nº 1.044, de 13, publicada no D.O. de 14 de maio de 2008, ficando criados os correspondentes empregos 
públicos em confiança nos termos do artigo 43 da referida Lei Complementar.

FUNÇÃO AUTÁRQUICA SQFA I NOME DO ÚLTIMO OCUPANTE DA FUNÇÃO RG MOTIVO DA 
VACÂNCIA

DATA DA 
VACÂNCIA EMPREGO PÚBLICO EM CONFIANÇA SUBQUADRO

DIRETOR DE SERVIÇO MARIA TERESA AMARAL TAVARES 30.242.269-9 DISPENSA 10/04/2008 DIRETOR DE SERVIÇO SQEP-C

DIRETOR DE SERVIÇO RUBENS RIBEIRO 11.611.017 DISPENSA 01/07/2007 DIRETOR DE SERVIÇO SQEP-C

DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇO  ELIZABETH SIQUEIRA VIANA 8.588.026 DISPENSA 09/10/1997 DIRETOR DE SERVIÇO SQEP-C

ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO I TERESA FERRARI 4.602.929-1 DISPENSA 01/04/2008 ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO I SQEP-C

UNIDADE DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
Portaria do Coordenador de Ensino Médio e Técnico, 
de 8-9-2010
Declarando que, com fundamento no Parecer CEE 158/03, 

os estudos realizados no Exterior, por Adriano Cioccoloni, RG 
32.650.956-2, referentes ao Certificado de Conclusão de Curso 
Profissional Técnico em Eletrotécnica e Automação, expedido em 
16 de junho de 2003, pelo Instituto Tecnico Industriale Statale 
“Gugliemo Marconi”, em Padova, Itália são equivalentes aos 
cumpridos no Sistema de Ensino Brasileiro, em nível de Con-
clusão de Curso de Ensino Médio, para fins de prosseguimento 
de estudos na Educação Superior. (Republicada por incorreção)

www.centropaulasouza.sp.gov.br
Praça Coronel Fernando Prestes, 74 – Bom Retiro – São 

Paulo – SP
E-mail: legisla.supervisão@centropaulasouza.sp.gov.br
01124-060 – Tel.: (11) 3327-3067 – Fax: (11) 3228-1080

Esporte, 
Lazer e Turismo
GABINETE DO SECRETÁRIO

Despacho do Secretário, de 24-9-2010
Processo SELT nº 0928/2010
Interessado: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo – Centro 

de Administração
Assunto: Contratação de Serviços de Correios
Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93, 

o ato do Chefe de Gabinete que declarou com base no o artigo 
25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a inexigibilidade de 
procedimento licitatório para contratação da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, fornecedora dos serviços de coleta e 
entrega de correspondências.

Despacho do Chefe de Gabinete Substituto, 
de 27-9-2010
Processo SELT nº 0851/2010
Interessado: Conjunto Desportivo “Constâncio Vaz Guimarães”
Assunto: Contratação de Empresa para Prestação de Ser-

viços de Nutrição e Alimentação Aos Atletas do Centro de 
Excelência Esportiva do Estado de São Paulo

Pregão Eletrônico: 053/2010 – 41010300002010OC00044
Homologo o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico 

53/2010, a favor da empresa vencedora: Remigio Gallo & Cia 
Ltda, com inscrição no CNPJ/MF sob nº. 02.785.325/0001-52, 
vencedora do item único, pelo valor total estimado de R$ 
885.369,00, com base mensal de R$ 59.024,00, para prestação 
dos serviços pelo prazo de 15 meses.

Despacho da Diretora Substituta, de 27-9-2010
Processo: nº. 0086/2010
Interessado: Divisão de Esporte
Assunto: Aquisição de balcões térmicos e refresqueiras
Pregão Eletrônico: 051/2010 – OC: 410030000012010OC00073
Licitantes Vencedoras: Sivoneide Alencar Da Silva - CNPJ/

MF Nº00.369.646/0001-40, vencedora do item 1 pelo valor 
unitário de R$ 1.440,00 (hum mil quatrocentos e quarenta 
reais) perfazendo um total de R$ 43.200,00 (quarenta e três 
mil e duzentos reais) e RAFAEL ALEX CADIMA – ME - CNPJ/MF 
Nº10.943.654/0001-02, vencedora do item 2, pelo valor unitário 
de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) perfazendo um total 
de R$11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais). Despacho 
da Autoridade Competente: Homologo o procedimento licitatório 
em questão, a empresa vencedora por apresentar o menor preço, 
nos termos do inciso VII, do artigo 3º, combinado com o pará-
grafo único, do Decreto nº47.297, de 06 de novembro de 2002.

Comunicados
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: 27/9/2010

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

410101 2010PD01580 24,10
TOTAL  24,10

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

410103 2010PD01524 219,04
410103 2010PD01654 300,00
410103 2010PD01655 579,26
TOTAL  1.098,30
TOTAL GERAL  1.122,40

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: 28/9/2010

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

410103 2010PD01661 106,08

410103 2010PD01662 20,33
410103 2010PD01663 1.100,00
410103 2010PD01664 147,88
410103 2010PD01669 22.434,00
410103 2010PD01670 3.610,00
TOTAL  27.418,29
TOTAL GERAL  27.418,29

Resumo de Convênio
Partes Convenentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo 

e a Associação Brasileira de Desportos para deficientes Intelec-
tuais- ABDEM.

Objeto: Campeonato Mundial de Meia Maratona.
Valor: R$ 261.330,00 sendo R$ 250.000,00 de responsabili-

dade do Estado e R$ 11.330,00 responsabilidade da conveniada.
Vigência: O prazo de vigência do presente é de 150 dias, 

contados da data de assinatura.
Parágrafo 1º – Havendo motivo relevante e interesse dos 

partícipes, o presente convênio poderá ter seu prazo de execu-
ção prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização do 
Secretário de Esporte,

Lazer e Turismo, observado o limite máximo de 5 (cinco) 
anos de vigência.

Parágrafo 2º – A mora na liberação dos recursos, quando 
devidamente comprovada nos autos, ensejará a prorrogação 
deste convênio, desde que a autorizada pelo Titular da Pasta, 
pelo mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, 
independente de termo aditivo.

Data da Assinatura: 24/09/10 - Convênio nº 264/2010 - Ges-
tor Técnico: Eduardo Anastasi - Proc. SELT nº 0978/2010

Termo de Rescisão
Processo SELT nº 1398/2008
O Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Turismo, no uso 

de suas atribuições legais, resolve rescindir, como rescindindo 
tem, o convênio n° 294/2008, firmado em 24 de dezembro 
de 2008, entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria 
de Esporte, Lazer e Turismo e a Federação Paulista de Futebol 
Sete Society, cujo objeto foi a transferência de recursos para a 
realização do evento esportivo intitulado Campeonato Brasileiro 
de Clubes de Futebol Society, Categorias Master e Principal, por 
infração à Cláusula Terceira, II, “a”, e nos termos da Cláusula 
Oitava do Termo de Convênio. Data da assinatura: 20/09/2010.

Extrato de Termo Aditivo
1º Termo de Aditamento de Convênio
Outorgante: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.
Outorgado: Prefeitura Municipal de Jacareí.
Objeto: 1º Termo de Aditamento, visando a prorrogação do 

prazo de vigência, a alteração dos valores e da forma de repasse 
dos recursos, a adequação do plano de trabalho, a substituiçao 
do gestor técnico e a substituição do engenheiro responsável 
pela obra do convênio nº 336/08, celebrado em 30/12/2008.

Cláusulas Aditadas: A Cláusula Primeira (do objeto), Cláusu-
la Segunda (da execução), Cláusula Quarta (do valor), Cláusula 
Quinta (da liberação dos recursos financeiros), Cláusula Sétima 
(do prazo de vigência) do referido convênio.

Processo SELT 0537/2008.
Convênio nº 336/2008.
Data da Assinatura: 09/09/2010.
Ficam ratificadas as demais cláusulas pactuadas no Convênio.

COMISSÃO DE ANÁLISE 
E APROVAÇÃO DE PROJETOS

Portaria CAAP - 3, de 24-9-2010
O Presidente da Comissão de Análise e Aprovação de 

Projetos – CAAP, no uso de suas atribuições legais, divulga o 
resultado da 1ª Reunião Extraordinária ocorrida em 23/09/2010.

Ata De Reunião Da Comissão De Análise E Aprovação De 
Projetos

Aos 23 dias do mês de setembro de 2010, nesta Secretaria 
de Esporte, Lazer e Turismo, reuniram-se extraordinariamente 
os membros da Comissão de Análise e Aprovação de Projetos – 
CAAP, para análise dos projetos cadastrados na Lei Paulista de 
Incentivo ao Esporte. Após análise e discussão a CAAP decidiu:

Aprovação dos seguintes projetos:
1. Proponente: Instituto Lance Livre
Projeto: Conexão Esportiva
Valor: R$ 397.184,20
2. Proponente: Esporte Clube Pinheiros
Projeto: Criando Excelência em Voleibol Feminino
Valor: R$ 498.328,95
3. Proponente: Associação Nacional de Desenvolvimento 

Esporte e Educação - ANDEE
Projeto: Movimente-se. Exercite. Faça um verão diferente.
Valor: R$ 389.150,00
4. Proponente: Instituto Paulista de Deporto Amador – IPDA
Projeto: Caravana do Esporte
Valor: R$ 786.885,00

COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Retificação do D.O. de 25-9-2010
Convocação de funcionários e servidores para prestação de 

serviços na Final Estadual do Pró-Atletismo, a ser realizada no muni-
cípio de Pirassununga, no período de 24 a 26 de setembro de 2.010.

Onde se lê: De 24 a 26 de setembro: MARLON DANILO 
CENTENO

Leia-se: De 24 a 26 de setembro: SANDRA APARECIDA 
JANONI

Excluir: ANTONIO CARLOS DE ARRUDA LEITE; MARA ALICE 
DA CUNHA BARBOSA.
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