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garantindo acesso aos órgãos e entidades da administração 
pública municipal, estadual e federal e à sociedade civil;

V - sistematizar os procedimentos adotados na justificativa 
de enquadramento em categoria de Programas de Recuperação 
de Interesse Social - PRIS, em articulação com o Projeto Ambien-
tal Estratégico Mananciais, e ouvida a Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo - CETESB, no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir da data de publicação desta Resolução;

VI - recepcionar, inserir e manter registro no Sistema 
Gerencial de Informações - SGI, das informações fornecidas pela 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, relati-
vas ao cumprimento das obras e ações previstas nos Programas 
de Recuperação de Interesse Social - PRIS;

VII - emitir manifestação sobre a efetiva adequação do 
Plano Diretor e das leis de uso e ocupação do solo municipais, às 
disposições das leis específicas estaduais, em especial, quando 
da aplicação de compensação financeira prevista em lei;

VIII - recepcionar, inserir e manter registro dos dados 
relativos às compensações ambientais efetuadas nos processos 
de licenciamento e de regularização, a serem fornecidos pela 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB;

IX - acompanhar, em conjunto com os órgãos e entidades 
da Administração Pública envolvidos, o cumprimento das metas 
definidas no Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental 
- PDPA e nas leis das Áreas de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais - APRMs;

X - avaliar anualmente o Programa Integrado de Moni-
toramento da Qualidade Ambiental das Áreas de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais - APRMs Guarapiranga e Billings, 
estabelecido no Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambien-
tal - PDPA, em conjunto com os órgãos e entidades da adminis-
tração pública envolvidos;

XI - realizar planejamento anual das ações do Programa 
Integrado de Monitoramento da Qualidade Ambiental das Áreas 
de Proteção e Recuperação dos Mananciais - APRMs Guarapi-
ranga e Billings em conjunto com os órgãos responsáveis por 
sua execução, e

XII - recepcionar, inserir e manter registro no Sistema Geren-
cial de Informações - SGI, dos relatórios mensais contendo as 
atividades desenvolvidas pelo Grupo de Fiscalização Integrada 
a serem fornecidos pela Coordenadoria de Biodiversidade e 
Recursos Naturais - CBRN.

Parágrafo único - Para realizar a avaliação anual e o 
planejamento do Programa Integrado de Monitoramento da 
Qualidade Ambiental das Áreas de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais - APRMs Guarapiranga e Billings, de que tratam 
os incisos X e XI deste artigo, a Coordenadoria Planejamento 
Ambiental - CPLA da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
contará com o apoio e suporte dos órgãos, entidades, conces-
sionárias e prestadores de serviços públicos, responsáveis pela 
execução do monitoramento da qualidade ambiental, descritos 
no artigo 11 do Decreto nº 51.686, de 22 de março de 2007, e 
artigo 54 da Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009.

Artigo 4º - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por 
meio da Coordenadoria Recursos Hídricos - CRHi, será responsá-
vel pelas seguintes atribuições:

I - elaborar e divulgar o Relatório de Situação da Qualidade 
dos Recursos Hídricos das Áreas de Proteção aos Mananciais 
das Bacias Hidrográficas dos Reservatórios Guarapiranga e 
Billings, que deverão integrar o Relatório de Situação da Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê;

II - encaminhar o Relatório de Situação da Qualidade dos 
Recursos Hídricos das Áreas de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais - APRMs ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto 
Tietê e aos respectivos Subcomitês para que sejam priorizadas 
as intervenções necessárias para redução da carga poluidora 
afluente ao reservatório, e

III - disponibilizar o relatório de Situação dos Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, na rede mundial 
de computadores e encaminhá-lo à Coordenadoria de Planeja-
mento Ambiental - CPLA, para inclusão no Sistema Gerencial de 
Informações - SGI, e também aos colegiados responsáveis pelas 
políticas públicas de meio ambiente, saneamento básico, saúde, 
desenvolvimento regional e demais instâncias que o solicitarem.

Artigo 5º - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por 
meio do Projeto Ambiental Estratégico Mananciais, será respon-
sável pelas seguintes atribuições:

I - promover assistência e capacitação técnica e operacional 
para os órgãos, entidades, organizações não governamentais e 
municípios, na elaboração de planos, programas, legislações, 
obras e empreendimentos localizados nas Áreas de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais dos Reservatórios Guarapiranga 
e Billings, em articulação com a Coordenadoria de Educação 
Ambiental - CEA, e

II - propor ações e formas de incentivo a empreendimentos 
e atividades compatíveis com a proteção dos mananciais, de 
acordo com as diretrizes desta lei e metas estabelecidas no 
PDPA em articulação com os órgãos integrantes do Sistema 
de Planejamento e Gestão das respectivas Áreas de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais - APRMs.

Artigo 6º - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por 
meio da Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA, será 
responsável por promover ações de Educação Ambiental com 
enfoque na proteção e recuperação da qualidade e quantidade 
das águas dos Reservatórios Guarapiranga e Billings, no âmbito 
das respectivas Bacias Hidrográficas.

Artigo 7º - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por 
meio da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - 
CBRN, será responsável pelas seguintes atribuições:

I - publicar, anualmente, na imprensa oficial, a relação dos 
infratores com a descrição da infração, do devido enquadramen-
to legal e da penalidade aplicada;

II - dar apoio aos Grupos de Fiscalização Integrada e sediá-
los dentro dos limites das respectivas Bacias Hidrográficas;

III - elaborar, mensalmente, relatório das atividades desen-
volvidas pelo Grupo de Fiscalização Integrada e encaminhá-lo 
aos órgãos licenciadores, aos respectivos Subcomitês e à Coor-
denadoria de Planejamento Ambiental - CPLA para atualização 
do Sistema Gerencial de Informações - SGI;

IV - constituir cadastro das atividades agropecuárias exis-
tentes na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais 
da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga - APRM-G, incluindo a 
atividade pesqueira, contendo:

a) produtores rurais;
b) características da propriedade;
c) mão de obra utilizada;
d) tipos de atividades desenvolvidas;
e) tipo de equipamento de irrigação utilizado, a forma de 

captação de água utilizada;
f) insumos utilizados;
g) infraestrutura produtiva existente,
h) equipamentos agropecuários utilizados.
V - articular e propor a criação de Grupo interdisciplinar 

com enfoque social, econômico e tecnológico, envolvendo a 
Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, a Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente, Municípios e os interessados 
do setor agrícola no âmbito da APRM-G, com o objetivo de 
elaborar e atualizar um Programa, visando à gestão do uso, 
conservação e preservação do solo agrícola nos moldes do artigo 
42 do Decreto Estadual nº 51.686, de 22 de março de 2007. Os 
resultados destes trabalhos deverão compor um manual de boas 
práticas para a atividade na APRM-G, e

VI - articular e propor a criação de grupo interdisciplinar 
com enfoque social, econômico e tecnológico envolvendo 
as Secretarias de Estado de Agricultura e Abastecimento, do 
Meio Ambiente e de Saneamento e Energia, o Instituto de 
Pesca, Municípios e os interessados dos setores agropecuário 
e pesqueiro no âmbito da Área de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings - 

neste ato representada pelo Secretário da Habitação, Lair 
Alberto Soares Krähenbühl, do outro o Município de Buritizal, 
doravante denominado MUNICÍPIO, representado por seu Pre-
feito, Agliberto Gonçalves, 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 Segunda do 1º Termo de Alteração de Convênio (fls. 
185/186), bem como, ratificar Cláusula Primeira do 1º Termo de 
Alteração e as demais cláusulas do ajuste firmado em 15 de 
dezembro de 2009 (fls. 25 a 29).

A Cláusula Quarta passará a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA PRIMEIRA - do Valor - a cláusula quarta passará 

a ser:
O valor total do presente Convênio é de R$142.768,00 

(cento e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito 
reais), sendo de responsabilidade da SECRETARIA a quantia de 
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), e de responsabilidade 
da PREFEITURA, o montante de R$22.768,00 (vinte e dois mil, 
setecentos e sessenta e oito reais), a título de contrapartida, na 
conformidade do disposto no artigo 3º do Decreto nº 54.199, de 
02 de abril de 2009.

São Paulo, 18 de novembro de 2010
PROCESSO SH - 1107/05/2009
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 Manduri, 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 
Alberto Soares Krähenbühl, do outro o Município de Manduri, 
doravante denominado MUNICÍPIO, representado por seu Pre-
feito Luiz Antonio Cinel, 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 Segunda e ratificar a Cláusula Primeira do 1º Termo de 
Alteração do Convênio celebrado em 02 de julho de 2010 (fls. 
120/121), bem como todas as demais Cláusulas do Convênio 
firmado em 29 de dezembro de 2.009 (fls. 18 a 22).

A Cláusula Quarta passará a vigorar com a seguinte 
redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - do valor - a cláusula quarta passará 
a ser:

O valor total do presente convênio é de R$ 143.254,00 
(cento e quarenta e três mil, duzentos e cinqüenta e quatro 
reais), sendo de responsabilidade da Secretaria a quantia de 
R$ 134.689,00 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta 
e nove reais), e do Município, em contrapartida, a quantia de 
R$ 8.565,00 (oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), na 
conformidade do disposto no artigo 3º do Decreto nº 54.199, de 
02 de abril de 2009.

Meio Ambiente
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SMA - 112, de 29-11-2010

Dispõe sobre o Órgão Técnico do Sistema de 
Planejamento e Gestão da Área de Proteção 
e Recuperação dos Mananciais das Bacias 
Hidrográficas dos Reservatórios Guarapiranga e 
Billings, e suas atribuições compartilhadas entre 
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA 
e a Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo - CETESB

O Secretário do Meio Ambiente,
Considerando a definição contida no artigo 2º, § 2º da Lei 

nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006, e no artigo 2º, § 2º da Lei 
nº 13.579, de 13 de julho de 2009, sobre o Órgão Técnico do 
Sistema de Planejamento e Gestão das APRMs - Áreas de Prote-
ção e Recuperação dos Mananciais das Bacias Hidrográficas dos 
Reservatórios Guarapiranga e Billings;

Considerando o período de transitoriedade entre a promul-
gação das Leis Específicas das APRMs Billings e Guarapiranga, e 
a criação de seus respectivos Escritórios Regionais, previstos no 
artigo 96, § 2º e §3º do Decreto nº 51.686, de 22 de março de 
2007, e artigo 2º, § 5º da Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009;

Considerando a disposição legal de que o referido Órgão 
Técnico será a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, no 
período de transitoriedade supracitado, conforme delineado nos 
artigos 87 da Lei nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006; 96 caput do 
Decreto nº 51.686, de 22 de março de 2007, e artigo 1º das Dis-
posições Transitórias da Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009, e

Considerando ainda, a necessidade de distribuição das 
Atribuições do Órgão Técnico, previstas em lei, entre as Coor-
denadorias da Secretaria do Meio Ambiente e a Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, de acordo com as 
matérias afetas a esses órgãos,

Resolve:
Artigo 1º - Até que sejam criados e aparelhados os escritó-

rios regionais das Áreas de Proteção e Recuperação dos Manan-
ciais, das Bacias Hidrográficas dos Reservatórios Guarapiranga e 
Billings, o Órgão Técnico do Sistema de Planejamento e Gestão 
será a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por meio de suas 
Coordenadorias e da Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo - CETESB, com suas atribuições, no âmbito das respectivas 
áreas de proteção, disciplinadas na forma desta Resolução.

Artigo 2º - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, serão 
responsáveis pelas seguintes atribuições, de forma geral, a 
serem encaminhadas para as áreas responsáveis, de acordo com 
a natureza da demanda:

I - subsidiar e dar cumprimento às decisões dos Órgãos 
Colegiados do Sistema de Planejamento e Gestão das Bacias 
Hidrográficas, e

II - subsidiar e oferecer suporte administrativo e técnico 
necessário ao funcionamento dos Órgãos Colegiados, dando 
cumprimento às suas determinações.

Parágrafo único - As demandas previstas neste artigo, de 
acordo com sua natureza, serão encaminhadas para as coor-
denadorias ou departamentos dos órgãos descritos no caput.

Artigo 3º - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por 
meio da Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA, será 
responsável pelas seguintes atribuições:

I - elaborar e atualizar o Plano de Desenvolvimento e Prote-
ção Ambiental - PDPA, em articulação com os órgãos integrantes 
do Sistema de Planejamento e Gestão das respectivas Áreas de 
Proteção e Recuperação dos Mananciais - APRMs;

II - elaborar, propostas de criação, revisão e atualização de 
Áreas de Intervenção com suas respectivas diretrizes e normas 
de interesse regional, e de reenquadramento das Áreas de 
Recuperação Ambiental - ARAs, ambas no âmbito do Plano de 
Desenvolvimento e Proteção Ambiental - PDPA, em articulação 
com os órgãos integrantes do Sistema de Planejamento e 
Gestão das respectivas Áreas de Proteção e Recuperação dos 
Mananciais - APRMs;

III - emitir manifestação sobre a compatibilização da legis-
lação ambiental e urbanística estadual e municipal em relação 
às diretrizes e parâmetros das leis específicas das Áreas de 
Proteção e Recuperação dos Mananciais - APRMs;

IV - criar, coordenar, operacionalizar e manter atualizado o 
Sistema Gerencial de Informações - SGI, em articulação com a 
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN 
e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, 

Prazo:1 ANO;
Liberação de recursos orçamentários do PROGRAMA ESPE-

CIAL DE MELHORIAS - PEM contemplado por despacho gover-
namental, no D.O de 08 DE MAIO DE 2010.

Secretaria da Habitação e o Município de ITAPURA.
Nos termos do Decreto nº54.199, de 02 DE ABRIL DE 2009.
Objeto: Obras de “EQUIPAMENTO SOCIAL e COMUNITÁ-

RIO” (Execução de Centro Comunitário), na Rua Pereira Barreto 
do Conjunto Habitacional itapura “A”.

Valor autorizado pelo Governador:R$171.000,00;
Valor do convênio: R$181.342,39;
Valor da contrapartida:R$10.342,39;
Data da assinatura:26 de NOVEMBRO de 2010;
Processo SH-426/05/2010
Prazo:1 ANO;
Liberação de recursos orçamentários do PROGRAMA ESPE-

CIAL DE MELHORIAS - PEM contemplado por despacho gover-
namental, no D.O de 08 DE MAIO DE 2010.

Secretaria da Habitação e o Município de VALPARAÍSO.
Nos termos do Decreto nº54.199, de 02 DE ABRIL DE 2009.
Objeto: Obras de “INFRASTRUTURA URBANA” (Muros de 

Arrimo e Reservatório e adutora de água),nos Conjuntos Habi-
tacionais C e A.

Valor autorizado pelo Governador:R$199.050,30;
Valor do convênio: R$221.866,60;
Valor da contrapartida:R$22.816,30;
Data da assinatura: 03 de NOVEMBRO de 2010;
Processo SH-434/05/2010
Prazo:1 ANO;
Liberação de recursos orçamentários do PROGRAMA ESPE-

CIAL DE MELHORIAS - PEM contemplado por despacho gover-
namental, no D.O de 08 DE MAIO DE 2010.

Secretaria da Habitação e o Município de FLORÍNEA.
Nos termos do Decreto nº54.199, de 02 DE ABRIL DE 2009.
Objeto: Obras de “EQUIPAMENTO SOCIAL e COMUNITÁ-

RIO” (Execução de Centro Comunitário),na Rua João Nogueira 
do Conjunto Habitacional Bela vista “D”.

Valor autorizado pelo Governador:R$171.000,00;
Valor do convênio: R$180.299,22;
Valor da contrapartida:R$9.299,22;
Data da assinatura: 03 de NOVEMBRO de 2010;
Processo SH-500/05/2010
Liberação de recursos orçamentários do PROGRAMA ESPE-

CIAL DE MELHORIAS - PEM contemplado por despacho gover-
namental, no D.O de 08 DE MAIO DE 2010.

Secretaria da Habitação e o Município de ITOBI.
Nos termos do Decreto nº54.199, de 02 DE ABRIL DE 2009.
Objeto: Obras de “EQUIPAMENTO SOCIAL e COMUNITÁ-

RIO” (Reforma de Centro Comunitário),do Conjunto Habitacio-
nal Bairro União.

Valor autorizado pelo Governador:R$104.500,00;
Valor do convênio: R$110.650,57;
Valor da contrapartida:R$6.150,57;
Data da assinatura: 23 de NOVEMBRO de 2010;
Processo SH-374/05/2010
Liberação de recursos orçamentários do Programa Especial 

de Melhorias - PEM contemplado por despacho governamental, 
no D.O. de 8 de Maio de 2010.

Secretaria da Habitação e o Município de ASSIS.
Nos termos do Decreto nº54.199, de 02 DE ABRIL DE 2009.
Objeto: Obras de “Equipamento Social e Comunitário” 

Centro Comunitário, na Rua Myrtes Spera ),no Conjunto Habita-
cional Nelson Marcondes.

Valor autorizado pelo Governador:R$168.000,00;
Valor do convênio: R$210.000,00;
Valor da contrapartida:R$42.000,00;
Data da assinatura: 19 de NOVEMBRO de 2010;
Processo SH-796/05/2010
Convênio de Cooperação Técnica celebrado através do 

Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais 
– “Cidade Legal” com o Município de Bastos

Secretaria da Habitação e o Município de Bastos contempla-
do por despacho do Sr. Secretário no D.O. de 18/11/2010;

Objeto: regularização dos núcleos habitacionais;
Data da assinatura: 25/11/2010;
Prazo: 1 (um) ano;
Processo (SH- 259/02/2010).
Extratos de Prorrogação
Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º da Cláusula 

Décima, do Decreto nº 47.924, de 04/07/2003, ficam prorrogados 
os convênios referentes aos Municípios abaixo discriminados.

Adamantina, Processo SH-436/05/2007 prorrogado até 
29/05/2011.

Estância Balneária de Ubatuba, Proc. SH-500/05/2007 pror-
rogado até 29/05/2011.

Estância Balneária de Ubatuba, Proc. SH-608/05/2008 pror-
rogado até 27/05/2011.

Estância Balneária de Ubatuba, Proc. SH-609/05/2008 pror-
rogado até 18/05/2011.

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: Palmares Paulista (Proc. SH- 369/02/2009) até 
15/11/2011, Mesópolis (Proc. SH- 152/02/2009) até 25/11/2011, 
Monteiro Lobato (Proc. SH- 587/02/2009) até 18/11/2011 e 
Vargem Grande do Sul (Proc. SH- 589/02/2009) até 24/11/2011.

Termos de Alteração de Convênio
PROCESSO SH - 499/05/2007
6º TERMO DE ALTERAÇÃO e PRORROGAÇÃO DO CONVÊ-

NIO, celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo, através 
da Secretaria de Estado da Habitação e o Município de UBATU-
BA, objetivando a transferência de recursos orçamentários do 
Programa Pró-Lar Melhorias Habitacionais e Urbanas.

Pelo presente termo de alteração contratual, de um lado a 
Secretaria da Habitação, doravante denominada SECRETARIA, 
neste ato representada pelo Secretário da Habitação, Lair Alberto 
Soares Krähenbühl, do outro o Município de UBATUBA, doravante 
denominado MUNICÍPIO, representado por seu Eduardo de Souza 
Cesar, 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 e Décima 
do Termo de Convênio, ficando ratificadas as demais cláusulas do 
Convênio firmado em 17 de dezembro de 2.007 (fls.87).

A Cláusula Quarta e Décima passarão a vigorar com a 
seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - do valor - a cláusula quarta passará 
a ser:

O valor total do presente convênio é de R$344.005,81 
(trezentos e quarenta e quatro mil, cinco reais e oitenta e um 
centavos), sendo de responsabilidade da Secretaria a quantia 
de R$274.130,94 (duzentos e setenta e quatro mil, cento e 
trinta reais e noventa e quatro centavos), e do Município, em 
contrapartida, a quantia de R$69.874,87 (sessenta e nove mil, 
oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - do prazo - a cláusula décima 
passará a ser:

Fica prorrogado o prazo de vigência do presente convênio 
até o dia 29 de maio de 2011.

DATA DA ASSINATURA, 19 de NOVEMBRO de 2010.
PROCESSO SH - 1017/05/2009
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 Buritizal, 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, 

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: 26/11/10 - Convênio nº 299/2010 - Gestor 
Técnico: Mário Augusto Graf Moraes - Proc. SELT nº 0802/2010.

Retificação do D.O. de 20-11-2010
Referente ao Processo SELT nº 0847/2007.
Onde se lê: Termo de Rescisão Amigável .....Prefeitura Muni-

cipal de Ciaeiras........
Leia-se: Termo de Rescisão Amigável .....Prefeitura Munici-

pal de Caieiras........
Onde se lê: .....Data de assinatura: 04/12/2010. Leia-se: Data 

de assinatura: 04/11/2010.

COMISSÃO DE ANÁLISE 
E APROVAÇÃO DE PROJETOS

Portaria CAAP - 7, de 25-11-2010
O Presidente da Comissão de Análise e Aprovação de 

Projetos – CAAP, no uso de suas atribuições legais, divulga o 
resultado da 7ª Reunião Ordinária ocorrida em 23 de novembro 
de 2010 e retificação da 5ª Reunião Ordinária ocorrida em 28 de 
outubro de 2010 por ter sido publicada incompleta.

Ata de Reunião da Comissão de Análise e Aprovação de Projetos
Aos 23 dias do mês de novembro de 2010, nesta Secretaria 

de Esporte, Lazer e Turismo, reuniram-se os membros da Comis-
são 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:
Proponente: Instituto Eder Jofre
Projeto: Surf e Praia para Todos
Valor: R$ 869.949,99
Os projetos relacionados abaixo permanecem em processo 

de análise pela Comissão de Análise e Aprovação de Projetos 
- CAAP, pois não foi possível deliberar por sua aprovação ou 
reprovação com base nas informações apresentadas. para estes, 
conforme dispõe o Decreto nº 55.636/10, artigo 9º, § 1º, item 1, 
serão solicitados aos proponentes a apresentação de informa-
ções complementares.

Projetos para os quais será solicitada COMPLEMENTAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES:

1. Proponente: ADD – Associação Desportiva para Deficientes
Projeto: ADD - Paravolei
2. Proponente: Centro de Gestão de Tecnologia e Inovação
Projeto: Campo da Fazenda
3. Proponente: FEBESP – Federação de Boxe do Estado de 

São Paulo
Projeto: Campeonato Cinturão de Ouro de Boxe Olímpico
4. Proponente: FEBESP – Federação de Boxe do Estado de 

São Paulo
Projeto: Centro de Formação - Boxe
5. Proponente: Liga Nacional de Taekwondo
Projeto: Taekwondo Cultivando São Paulo
6. Proponente: Associação Paulista de Esporte, Cultura e 

Educação - APECE
Projeto: Villa de Esportes Maresias
Portaria CAAP - 5, de 10-11-2010
O Presidente da Comissão de Análise e Aprovação de Proje-

tos – CAAP, no uso de suas atribuições legais, divulga o resulta-
do da 5ª Reunião Ordinária ocorrida em 28 de outubro de 2010.

Ata De Reunião Da Comissão De Análise E Aprovação De Projetos
Aos 28 dias do mês de outubro de 2010, nesta Secretaria de 

Esporte, Lazer e Turismo, reuniram-se 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:
7. Proponente: Instituto Vencer
Projeto: Copa Escolar de Voleibol
Valor: R$ 812.843,78
8. Proponente: Centro de Gestão de Tecnologia e Inovação
Projeto: Equipe de Base de Rendimento de Tênis de Campo
Valor: R$ 147.825,75
Reprovação do seguinte projeto:
Proponente: Associação Paulista de Surf Universitário
Projeto: Beach Games 2010. (Publicada novamente por ter 

saído com incorreção)

Habitação
GABINETE DO SECRETÁRIO

Despacho do Secretário, de 29-11-2010
Autorizando, nos termos do artigo 12, do Decreto Estadual 

52.052/07, que autoriza a Secretaria de Habitação a representar 
o Estado na celebração de Convênios de Cooperação Técnica com 
Municípios que manifestarem intenção de participar do Programa 
de Regularização de Núcleos Habitacionais – Cidade Legal, Autori-
zo a celebração de convênio entre esta Secretaria e os Municípios 
de Ribeira (Proc. SH- 663/02/2010) e Embu. (Proc. 795/02/2010).

Comunicados
Ficam autorizadas as inclusões de núcleos habitacionais no 

Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre esta Secretaria 
e os Municípios de: Ibiúna (Proc. SH- 076/02/2006), Pereiras 
(Proc. SH- 441/02/2006), Braúna (Proc. SH- 171/02/2008), Cotia 
(Proc. SH- 928/02/2008), Ubarana (Proc. SH- 281/02/2009) e Sud 
Mennucci. (Proc. 299/02/2006).

Fica autorizada a exclusão de núcleos habitacionais no 
Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre esta Secretaria 
e o Município de Campinas (Proc. SH- 832/02/2009).

Extratos de Convênio
Liberação de recursos orçamentários do PROGRAMA ESPE-

CIAL DE MELHORIAS - PEM contemplado por despacho gover-
namental, no D.O de 8 de Maio de 2010.

Secretaria da Habitação e o Município de GUAIMBÊ.
Nos termos do Decreto nº54.199, de 02 DE ABRIL DE 2009.
Objeto: Obras de “EQUIPAMENTO SOCIAL e COMUNITÁ-

RIO” (Ampliação de Centro Comunitário),do Conjunto Habita-
cional Nossa Senhora Aparecida.

Valor autorizado pelo Governador:R$ 114.000,00;
Valor do convênio: R$120.000,00;
Valor da contrapartida:R$6.000,00;
Data da assinatura:03 de Novembro de 2010;
Processo SH-376/05/2010
Prazo:1 ANO;
Liberação de recursos orçamentários do PROGRAMA ESPE-

CIAL DE MELHORIAS - PEM contemplado por despacho gover-
namental, no D.O de 08 DE MAIO DE 2010.

Secretaria da Habitação e o Município de LENÇÓIS PAULISTA.
Nos termos do Decreto nº54.199, de 02 DE ABRIL DE 2009.
Objeto: Obras de “EQUIPAMENTO SOCIAL e COMUNITÁ-

RIO” (reforma de Centro Comunitário),no Conjunto Habitacional 
João Zillo “I”.

Valor autorizado pelo Governador:R$120.000,00;
Valor do convênio: R$150.016,14;
Valor da contrapartida:R$30.016,14;
Data da assinatura:03 de NOVEMBRO de 2010;
Processo SH-445/05/2010
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