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de softwares, aplicativos, cursos online para capacitação dos 
cidadãos que participarão do projeto, pequenos equipamentos 
ou insumos indispensáveis ao desenvolvimento das atividades 
do projeto em ciência cidadã.

V. Os recursos não poderão ser utilizados em despesas que 
não forem aprovadas pelo Comitê de avaliação e que estiverem 
fora do período de aplicação definido neste Edital.

VI. Instruções sobre o procedimento para utilização dos 
recursos serão fornecidas aos coordenadores dos projetos con-
templados no Edital.

VII. O apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa deve ser men-
cionado em qualquer material de divulgação do projeto ou de 
publicação de dados.

3. Inscrições
I. Os projetos poderão ser organizados individualmente ou 

em conjunto por Unidades, Museus e Institutos Especializados.
II. São elegíveis projetos em qualquer área de conhecimento 

com o conceito de ciência cidadã.
III. O proponente deve ser docente ativo do quadro per-

manente da USP. Docentes com contrato temporário não são 
elegíveis.

IV. Os projetos poderão ter duração de no máximo 30 meses 
a partir da divulgação do resultado do Edital.

V. Terão prioridade os projetos que constituam uma equipe 
com pós-doutorandos, ou pós-graduandos ou graduandos.

VI. O projeto deve contemplar ações para garantir a qua-
lidade na aquisição dos dados, aspectos éticos envolvidos no 
uso dos dados, plano de utilização/disponibilização dos dados e 
questões de privacidade, quando aplicáveis.

VII. As Comissões de Pesquisa, ou órgãos equivalentes, 
das Unidades, Museus e Institutos Especializados deverão 
encaminhar as propostas pelo módulo Pesquisa Atende do sis-
tema Atena (Pesquisa Atende\\>Formulários\\>Nova Solicitação) 
utilizando o formulário de encaminhamento de Proposta para 
Apoio a Projetos de Pesquisa com Ciência Cidadã, ao qual deve 
ser anexado o formulário para submissão de proposta (Anexo I) 
devidamente preenchido.

VIII. Somente serão consideradas as propostas cujo for-
mulário tenha sido preenchido por completo, com todas as 
informações solicitadas.

4. Seleção
I. As propostas serão analisadas por um Comitê de Ava-

liação nomeado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, que utilizará os 
seguintes critérios de avaliação:

a) Qualidade científica do projeto.
b) Grau de envolvimento da sociedade.
c) Potencial de retorno para a sociedade.
d) Ações para garantir a qualidade na aquisição dos dados.
e) Aspectos éticos envolvidos no plano de utilização/dispo-

nibilização dos dados e questões de privacidade.
f) Docente coordenador e equipe responsável pelo projeto.
g) Projetos que já tenham uma contrapartida financeira ou 

estejam associados a um projeto já financiado.
h) Exequibilidade da proposta, adequação e justificativa do 

orçamento apresentado.
i) Aplicação adequada dos recursos, pelos responsáveis 

proponentes, em editais anteriores da PRP e ausência de pen-
dências em relação a relatórios e prestações de contas de editais 
da PRP, Núcleos de Apoio à Pesquisa e assuntos relacionados à 
ética no uso de animais em pesquisa e ensino.

5. Prestação de Contas
I. A documentação relativa à prestação de contas deverá ser 

encaminhada à Pró-Reitoria de Pesquisa em até 60 dias após a 
finalização do projeto, por via processual, pela Comissão de Pes-
quisa ou órgão equivalente da Unidade do docente proponente. 
A documentação deverá incluir relatórios acadêmico (resultados 
do projeto) e financeiro (Anexo II)

II. Os proponentes que não enviarem relatório acadêmico e/
ou prestação de contas, ou tiverem um ou ambos os relatórios 
considerados insatisfatórios pela Pró-Reitoria de Pesquisa, esta-
rão inelegíveis para as próximas chamadas deste edital e dos 
demais editais publicados pela PRP em 2020 e 2021.

6. Cronograma
Envio das propostas até 20/03/2020
Publicação do resultado 30/Abril/2020

7. Referências para saber mais sobre Ciência Cidadã:
1) Websites:
- http://citizenscienceglobal.org/
- https://cibio.up.pt/citizen-sicence
- https://www.sibbr.gov.br/cienciacidada/#/portfolio
2) Leia o artigo: No PhDs needed: how citizen science is 

transforming research. Nature 562, 480-482 (2018)
3) Leia o artigo na Revista Fapesp 259-Setembro de 2017 

(https://revistapesquisa.fapesp.br/2017/09/22/parceria-com-o-
-publico/)

ANEXO I – FORMULÁRIO PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA
1. Título do Projeto:
2. Área de conhecimento:
3. Resumo (até XXX caracteres):
4. Objetivo:
5. Fundamentação Científica e Justificativa:
6. O projeto possui outras fontes de financiamento?
( ) Sim Qual(is)?_________________________________
( ) Não
7. Detalhamento do projeto de Ciência Cidadã, especifi-

cando:
- o perfil e quantidade esperada de participantes
- as atividades e respectivos objetivos e metodologia
- local(is) de execução das atividades pela população 

envolvida
- resultados esperados
- ações para garantir a qualidade na aquisição dos dados, 

aspectos éticos envolvidos no uso dos dados, plano de utili-
zação/disponibilização dos dados e questões de privacidade, 
quando aplicáveis.

8. Cronograma de execução do projeto:
9. Orçamento detalhado com descrição dos itens de despe-

sa, justificativa e valores:
10. Outras informações pertinentes:
11. Informações sobre o docente proponente:
Nome:
Número USP:
e-Mail:
Lattes (link):
12. Equipe executora do projeto (acrescentar quantas linhas 

forem necessárias):
Nome:
Lattes (link):
ANEXO II – FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO FINANCEIRO
RELATÓRIO FINANCEIRO
Título do Projeto:
Coordenador:
DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

 AGÊNCIA USP INOVAÇÃO

 Termo de Concessão
Processo USP 2016.1.29157.1.0
Contratante: Universidade de São Paulo
Contratada: Golden Technology
Objeto: Concessão, pelo Instituto de Química da USP (IQ/

USP), de Licença com exclusividade para a Exploração de 
Patente, para fins de fabricação e comercialização, no Brasil e no 
Exterior, de produtos resultantes da patente de invenção depo-
sitada no INPI em 06-10-2016 sob o nº BR 10 2016 023307-0, 
sob a titularidade da USP e da Golden Technology com o título 
de “Processo de Produção de Carboxi Metalo-Ftalocianinas para 
Emprego na Produção de Corantes e Pigmentos”, incluindo o 

Portaria GR-7.569, de 9-12-2019

Dispõe sobre distribuição de cargos de Professor 
Doutor

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, e tendo em vista o disposto na Lei 14.782, de 
14-05-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º – Ficam distribuídos, junto à Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, nos Departamentos a seguir 
relacionados, 8 (oito) cargos de Professor Doutor, ref. MS-3, em 
RDIDP, da PG do QDUSP, como segue:

DEPARTAMENTOS QTDE. DE CARGOS

Departamento de Ciências Biológicas 01
Departamento de Ciências Exatas 01
Departamento de Ciências Florestais 01
Departamento de Economia, Administração e Sociologia 02
Departamento de Produção Vegetal 02
Departamento de Ciência do Solo 01

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria GR-7.570, de 9-12-2019

ispõe sobre distribuição de cargo de Professor 
Doutor

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, e tendo em vista o disposto na Lei 14.782, de 
14-05-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º – Fica distribuído, junto ao Instituto de Astrono-
mia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, no Departamento de 
Ciências Atmosféricas, 1 (um) cargo de Professor Doutor, ref. 
MS-3, em RDIDP, da PG do QDUSP.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria GR-7.571, de 9-12-2019

Dispõe sobre distribuição de cargo de Professor 
Doutor

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do 
artigo 42, I, do Estatuto da Universidade de São Paulo, e tendo 
em vista o disposto na Lei 14.782, de 14-05-2012, baixa a 
seguinte Portaria:

Artigo 1º – Fica distribuído, junto ao Instituto de Estudos 
Brasileiros, 1 (um) cargo de Professor Doutor, ref. MS-3, em 
RDIDP, da PG do QDUSP.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 GABINETE DO VICE-REITOR

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL
 Departamento de Administração
 Despacho do Diretor Geral, de 9-12-2019
Autorizando, a partir de 6-1-2020, Paulo da Cunha Mello, 

Código Pessoal 2404780, a gozar 30 dias de licença-prêmio, 
referente ao período aquisitivo de 28-11-2007 a 26-11-2012, 
concedida através de Portaria publicada no D.O. em 13-12-2012; 
Proc USP 80.1.40601.1.5.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-743, de 9-12-2019

Dispõe sobre o Edital de Apoio a Projetos de 
Pesquisa com iniciativas de Ciência Cidadã

Considerando
- o crescimento em todo o mundo das pesquisas com o 

suporte da “Ciência Cidadã”, assim reconhecidas as que envol-
vem a participação da sociedade, por intermédio dos cidadãos 
sem vínculos com a pesquisa ou com a Universidade, voltados à 
coleta de dados e outras etapas do desenvolvimento do projeto, 
nas mais diferentes áreas e características;

- que as iniciativas de ciência cidadã têm se consolidado 
como uma nova forma de interação entre os cientistas profis-
sionais e os cidadãos, permitindo que estes participem de ativi-
dades formais de pesquisa desenvolvidas nos principais centros 
de investigação do mundo, propiciando uma oportunidade de 
maior engajamento com a ciência, com o método científico e 
com novas possibilidades educacionais que podem ser colocadas 
à disposição da sociedade;

- que várias organizações de ciência cidadã se uniram for-
mando um grupo de alcance mundial, a Citizen Science Global 
Partnership, que tem discutido como os projetos de ciência 
cidadã podem ajudar a monitorar o progresso dos estudos sobre 
os Objetivos de Desenvolvimento sustentável da ONU, visando 
enfrentar os desafios globais que vão da fome à degradação 
ambiental até 2030;

- que o indivíduo participante de uma iniciativa de ciência 
cidadã pode ter uma atividade de aprendizado ou lazer por meio 
da qual ele colabora formalmente com um projeto de pesquisa 
cujo resultado pode retornar para ele na forma de melhoria das 
condições sociais, ambientais, entre outras, ou na elaboração de 
novas políticas públicas;

- o papel da Universidade de São Paulo como centro gerador 
de ciência e sua missão de interação com a sociedade;

- a importância dessa aproximação com a sociedade;
- que a Universidade de São Paulo, adotando o conceito 

de Ciência Aberta (Open Science) incentiva o desenvolvimento 
desses projetos;

- o papel da Pró-Reitoria de Pesquisa na abertura de novos 
caminhos para o desenvolvimento da ciência de qualidade, 
sustentável e com retorno mais rápido e visível para a sociedade;

O Pró-Reitor de Pesquisa baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - A Pró-Reitoria de Pesquisa selecionará propostas 

das Unidades, Museus e Institutos Especializados para apoio a 
projetos de Ciência Cidadã, conforme termos do Edital anexo a 
esta Portaria.

Artigo 2º - As propostas selecionadas receberão recursos 
provenientes do Convênio entre Universidade de São Paulo e 
Banco Santander.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 2019.1.21441.1.4).

ANEXO
EDITAL DE APOIO A PROJETOS DE PESQUISA COM INICIATI-

VAS DE CIÊNCIA CIDADÃ
A Pró-Reitoria de Pesquisa torna público o presente Edital 

para seleção de propostas de projetos de iniciativas de Ciência 
Cidadã.

1. Finalidade
Este Edital visa apoiar projetos de Ciência Cidadã que 

tenham por objetivo não só o desenvolvimento e consolidação 
de abordagem de pesquisa, mas também que promovam uma 
aproximação da Universidade com a sociedade, trazendo bene-
fícios a ambas.

2. Recursos e condições
I. O valor total disponível neste edital é de R$180.000,00, 

que serão distribuídos para os diferentes projetos selecionados 
de acordo com os itens financiáveis aprovados, em conformida-
de com os critérios de avaliação.

II. O orçamento de cada projeto é livre, e a adequação, 
justificativa e valores apresentados constituirão um ponto 
importante na avaliação da proposta.

III. Os recursos deverão ser destinados exclusivamente para 
o pagamento das despesas relacionadas à execução dos proje-
tos em ciência cidadã selecionados neste Edital.

IV. O recurso poderá ser utilizado para despesas relaciona-
das às iniciativas de ciência cidadã, tais como desenvolvimento 

itinerário das viagens semi-expressas sendo capaz de absorver 
a demanda das viagens semi-expressas, contém a seguinte 
proposta:

Aprovo a incorporação das viagens semi-expressas 
C-631EX1-000-R Americana (Terminal Metropolitano de Ame-
ricana) – Santa Bárbara d’Oeste (Vila Rica), via Americana 
(Avenida Brasil) pela linha tronco C-631TRO-000-R, Americana 
(Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti) – Santa Bárbara 
D’Oeste (Vila Rica) via Americana (Avenida Brasil), operada pelo 
Consórcio BUS+.

Processo STM2140311/2018 – Interessado – Consórcio 
Anhanguera – Assunto: Inclusão de viagens semi-expressas 
S-838EX1-000-R, São Paulo (Metrô Morumbi) – Barueri 
(Alphaville/Green Valley) via Rodoanel Mário Covas e Rodovia 
Raposo Tavares. Aprovo a inclusão de viagens semi-expressas 
S-838EX1-000-R, São Paulo (Metrô Morumbi) – Barueri (Alpha-
ville/Green Valley) via Rodoanel Mário Covas e Rodovia Raposo 
Tavares, na linha tronco S-838TRO-000-R, São Paulo (Morumbi) 
– Barueri (Alphaville/Green Valley), via Rodoanel Mário Covas, 
operada pelo Consórcio Anhanguera.

 Despacho do Coordenador, de 6-12-2019
Com fundamento no artigo 1º, inciso II, letra “a”, da Reso-

lução STM – 046, de 06.07.05, aprovo as alterações de caracte-
rísticas operacionais da linha metropolitana abaixo relacionada:

Processo STM-0290541/2018 – Interessado – Empresa de 
Ônibus Pássaro Marron S/A - Assunto: Alteração das carac-
terísticas operacionais da linha S-5406TRO-000-R. Aprovo as 
alterações de horários da linha S-5406TRO-000-R, Cruzeiro (Ter-
minal Rodoviário de Cruzeiro) – São José dos Campos (Terminal 
Rodoviário Frederico Ozanan), conforme folhas constantes do 
presente processo.

 Comunicado
A Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM, através 

de sua Coordenadoria de Transporte Coletivo - CTC, faz saber 
que no Processo STM – 0590578/2018, da Rigras Transportes 
Coletivos e Turismo Ltda, contém a seguinte proposta:

Considerando a alteração das características operacionais 
da linha C-215TRO-000-R Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de 
Ribeirão Pires) – Suzano (Centro), sobrepondo, em toda a sua 
extensão, com o itinerário do Serviço Complementar (Bifurcação) 
C-215BI1-000-R, Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão 
Pires) – Suzano (Ipelândia), proponho:

* Ampliar o itinerário da linha C-215TRO-000-R Ribei-
rão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires) – Suzano 
(Centro), incorporando o Serviço Complementar (Bifurcação) 
C-215BI1-000-R, Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão 
Pires) – Suzano (Ipelândia), operados pela Rigras Transportes 
Coletivos e Turismo Ltda.

Durante o prazo de 10 dias a contar da data desta 
publicação, serão recebidos na Coordenadoria de Transporte 
Coletivo - CTC, impugnações e reclamações relacionadas com 
a proposta acima.

 Comunicado
O Coordenador de Transporte Coletivo faz saber que foi 

emitida a Ordem de Serviço Metropolitano abaixo relacionada, 
e que no prazo de 10 dias úteis, a contar desta data, a empresa 
operadora deverá retirar o referido documento na STM/CTC 
– Rua Boa Vista, 175, Bloco A, 12º andar, e operacionalizar as 
alterações, sob pena de aplicação das sanções previstas na 
legislação.

REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL 
NORTE – RMVPLN

OSM LINHA EMPRESA

11 5406 Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A

 Turismo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução de 6-12-19
Classificando, o cargo de Diretor Técnico I, ref. 9 do SQC-I, 

da Delegacia Regional de Turismo de Ribeirão Preto, da Coor-
denadoria de Turismo, do QST, no Gabinete do Coordenador, na 
Sede da Pasta, a partir de 1º-8-19. 

(Publicado novamente por ter saído com incorreções)

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.549, de 22-11-2019

Dispõe sobre distribuição de cargos de Professor 
Doutor

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, e tendo em vista o disposto na Lei 14.782, de 
14-05-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º – Ficam distribuídos, junto ao Instituto de Mate-
mática e Estatística, nos Departamentos a seguir relacionados, 
3 (três) cargos de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, da PG 
do QDUSP, como segue:

DEPARTAMENTOS QTDE. DE CARGOS

Departamento de Matemática 01
Departamento de Estatística 02

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

(Republicada por ter saído com incorreções.)
Portaria GR-7.568, de 9-12-2019
O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 

42, l, do Estatuto, baixado pela Resolução 3.461, de 7.10.1988, 
considerando:

– que os imóveis residenciais pertencentes à Universidade 
de São Paulo, localizados em seus campi, devem ser destinados, 
na medida em que estiverem vagos, preferencialmente, para as 
finalidades relacionadas com o ensino, a pesquisa e a extensão 
de serviços à comunidade, conforme estabelece o artigo 4º da 
Portaria GR 2.449, de 20.4.1989;

– o quanto ponderado no Processo USP 2005.1.162.53.8, 
em nome da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto, nota-
damente quanto a necessidade de alteração da denominação 
do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias (CPID), para o 
Centro de Ensino e Pesquisa de CEPIDs da Faculdade de Medi-
cina de Ribeirão Preto;

– que a utilização do imóvel é coerente com a destinação 
que lhe foi dada, sendo de grande interesse acadêmico a manu-
tenção de sua utilização pelo referido Centro, haja vista sua 
importância ao ensino e à pesquisa científica, baixa a seguinte 
Portaria:

Artigo 1º – O artigo 1º da Portaria GR 6.476, de 20-12-2013, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 1º – O imóvel situado na Rua das Paineiras 3, no 
Campus USP de Ribeirão Preto, fica destinado para fins de ins-
talação do Centro de Ensino e Pesquisa de CEPIDs da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, Projeto de Pesquisa sediado na 
referida Unidade.” (NR)

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário (Proc. USP 
2005.1.162.53.8).

DELIBERAÇÃO CPGE 169/12/2019 - O Conselho deliberou, 
por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, opinar favo-
ravelmente ao pedido.

Processo: 18999-128821/2018
Interessado: Secretaria do Meio Ambiente
Assunto: Pedido de prorrogação de afastamento do Procu-

rador do Estado Rodrigo Levkovicz para continuar a exercer a 
função de Diretor Executivo da Fundação para a Conservação 
e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, até 31-12-2020.

Relator: Conselheiro Rogerio Pereira da Silva
DELIBERAÇÃO CPGE 170/12/2019 - O Conselho deliberou, 

por unanimidade, nos termos do voto do Relator, opinar favora-
velmente ao pedido.

Processo: 18999-801858/2015
Interessado: Secretaria de Governo
Assunto: Pedido de Prorrogação de afastamento do Procu-

rador do Estado Juan Francisco Carpenter, para continuar exercer 
a função de Assessor Chefe da Assessoria Técnica do Governo, 
da Secretaria de Governo, até 31-12-2020.

Relator: Conselheiro Adalberto Robert Alves
DELIBERAÇÃO CPGE 171/12/2019 - O Conselho deliberou, 

por unanimidade, nos termos do voto do Relator, opinar favora-
velmente ao pedido.

Processo: PGE-PRC-2019/00001
Interessado: Jessica Helena Rocha Vieira Couto
Assunto: Pedido de Progrrogação de afastamento para con-

tinuar prestando serviços junto ao Executivo Municipal de Ribei-
rão Preto, como Secretária Adjunta de Governo, até 31-12-2020.

Relator: Conselheiro Bruno Maciel dos Santos
DELIBERAÇÃO CPGE 172/12/2019 - O Conselho deliberou, 

por unanimidade, nos termos do voto do Relator, opinar favora-
velmente ao pedido.

Processo: 18575-33808/2019
Interessado: Conselheiros Eleitos da PGE - biênio 2019/2020
Assunto: Referendo do Conselho sobre proposta de criação 

de núcleos especializados
Relator: Conselheiro João Carlos Pietropaolo
DELIBERAÇÃO CPGE 173/12/2019 - O Conselho deliberou, 

por unanimidade, opinar pelo acolhimento da proposta apresen-
tada pelo Gabinete, de suspensão do processo para discussão do 
Decreto de Reestruturação.

Processo: 18575-477083/2016
Interessado: Procuradoria Geral do Estado
Assunto: Proposta de minuta de resolução para fixar diretri-

zes gerais para o regime de teletrabalho da PGE.
Relatora: Conselheira Lenita Leite Pinho
DELIBERAÇÃO CPGE 174/12/2019 - O Conselho deliberou, 

por unanimidade, opinar favoravelmente à proposta da Relatora, 
que recomendou a remessa dos autos ao Gabinete da Procura-
doria Geral do Estado, para manifestação, com a inclusão de 
preferência aos Procuradores do Estado que tenham filhos 
portadores de deficiência.

INCLUSÃO À PAUTA
Processo: PGE-PRC-2019/00599
Interessado: Tatiana Sarmento Leite Melamed
Assunto: Pedido de afastamento para participar da “7ª 

Edição do Congresso Internacional de Arbitragem AMCHAM – 
ICDR”, no dia 03-12-2019, em São Paulo/SP.

Relatora: Conselheira Eugenia Cristina Cleto Marolla
DELIBERAÇÃO CPGE 175/12/2019 - O Conselho deliberou, 

por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, opinar favo-
ravelmente ao pedido.

 PROCURADORIA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO EM BRASÍLIA

 Portaria do Procurador do Estado Chefe, de 9-12-2019
Cancelando, a partir de 9-12-2019, a credencial de esta-

giário da Procuradoria do Estado de São Paulo em Brasília, 
outorgada à estudante de Direito Letícia Miranda Teixeira, RG 
30.281.654-9/SP, com fundamento no artigo 12, inciso V, do 
Decreto 56.013, de 15-7-2010. (Portaria – PESPB/ED 005/2019).

 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE MARÍLIA

 Portaria do Procurador do Estado Chefe, de 9-12-2019
Cancelando, a partir de 9-12-19, a credencial de estagiário 

da Procuradoria Regional de Marília, outorgada à estudante de 
Direito Ana Luísa DIas Valim, R.G. 45.420.311-1, com funda-
mento no artigo 12, inciso V, do Dec 56.013, de 15-7-10. (Port. 
PR-11 10-2019)

 Transportes 
Metropolitanos
 COORDENADORIA DE TRANSPORTE 
COLETIVO

 Despachos do Coordenador, de 22-11-2019
Com fundamento no artigo 1º, inciso II, letra “a”, da 

Resolução STM – 046, de 06.07.05, aprovo as alterações de 
características operacionais das linhas metropolitanas abaixo 
relacionadas:

Processo STM-02531664/2019 – Interessado – Consórcio 
Bus +. – Assunto: Alteração das características operacionais 
da linha C-734TRO-000-R. Aprovo a alteração de horários da 
linha C-734TRO-000-R, Santo Antônio de Posse (Centro) - Cam-
pinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira), 
via Jaguariúna (Guedes/Terminal Rodoviário de Jaguariúna), 
alteração de itinerário, alteração de extensão, passando 49,453 
km para 49,845 km e inclusão do Seccionamento Tarifário S04, 
como segue:

C-734TRO-S04-R, Jaguariúna (Residencial Ana Helena) – 
Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixei-
ra)......40,589 km.

Processo STM-054208/2018 – Interessado – Consórcio 
Intervias - Assunto: Incorporação da linha C-298TRO-000-R, 
Cotia (Mirante da Mata) – São Paulo (Carrefour). Considerando 
que a programação atual das linhas C-035TRO-000-R Cotia 
(Mirante da Mata)- São Paulo (Metro Butantã) e C-842TRO-000-
-R Cotia (Mirante da Mata)- São Paulo (Metro Morumbi) são 
capazes de absorver a demanda da linha C-298TRO-000R, 
com oferta ampliada aos usuários, inclusive com partidas aos 
sábados, domingos e feriados, a Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos, através da Coordenadoria de Transporte Coleti-
vo - CTC faz saber que no Processo STM-054208/2018, contém 
a seguinte proposta: Incorporação da linha C-298TRO-000-R, 
Cotia (Mirante da Mata) – São Paulo (Carrefour), pelas linhas 
C-035TRO-000-R Cotia (Mirante da Mata)- São Paulo (Metro 
Butantã) e C-842TRO-000-R Cotia (Mirante da Mata)- São Paulo 
(Metro Morumbi), operadas pelo Consórcio Intervias.

 Despacho do Coordenador, de 29-11-2019
Com fundamento no artigo 1º, inciso II, letra “a”, da 

Resolução STM – 046, de 06.07.05, aprovo as alterações de 
características operacionais das linhas metropolitanas abaixo 
relacionadas:

Processo STM-2448955/2019 – Interessado – Consórcio 
Bus+ - Assunto: Incorporação das viagens semi-expressas 
C-631EX1-000-R Americana (Terminal Metropolitano de Ame-
ricana) – Santa Bárbara d’Oeste (Vila Rica), via Americana 
(Avenida Brasil) pela linha tronco C-631TRO-000-R, Americana 
(Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti) – Santa Bárbara 
D’Oeste (Vila Rica) via Americana (Avenida Brasil), conside-
rando que a programação atual da linha tronco atende todo o 
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