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dar publicidade resumida do Termo Aditivo firmado pela Admi-
nistração, sendo este indispensável para eficácia do Ato.

Estrada de Ferro Campos do Jordão
Processo EFCJ - 573136/2018
Parecer CJ/STM: 108/2018
Contratante: Estrada de Ferro Campos do Jordão
Contratadas:
Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Edgar Magalhães 

de Noronha” de Tremembé
Fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel" – Funap
Objeto: Contratação de serviço de mão de obra carcerária 

em regime semi aberto de cumprimento de pena nas dependên-
cias da contratante ou em local por esta determinado para a 
realização de atividade laboral

Cláusula Primeira – Do Objeto
Constitui objeto do presente termo, a prorrogação do prazo 

de vigência, prevista na cláusula terceira do contrato original, 
com fundamento no inciso II, do artigo 57, da Lei Federal 
8.666/93, tendo em vista o interesse na continuidade dos ser-
viços contratados.

Cláusula Segunda – Da Vigência
O prazo de vigência descrito na cláusula terceira do con-

trato original, fica prorrogado, por mais 12 meses, a contar do 
dia 18-06-2019.

Cláusula Terceira – Da Ratificação
Ficam expressamente ratificadas todas as demais cláusulas 

e condições do contrato original, não alteradas por este instru-
mento e ao qual este se integra.

Data da Assinatura: 13-06-2019.

 Turismo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 25-07-2019
Ratificando, nos moldes do artigo 26, da Lei Federal 8.666/93, 

o ato da Chefe de Gabinete, que declarou nos termos do artigo 25, 
da citada Lei, a inexigibilidade de procedimento licitatório, para a 
contratação de empresa especializada na prestação de planeja-
mento, organização e administração de estande para o evento 23º 
Feira AVIRRP 2019, a ser realizada no Centro de Eventos Taiwan, em 
Ribeirão Preto - SP, de 02 a 03-08-2019, devidamente justificada a 
inviabilidade de competição da contratação pretendida.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.435, de 25-7-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O Emprego Público 1173952, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-6138/2013, fica redistribuído do Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais para a Escola Politécnica.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a 22-08-2018 (Proc. USP 13.1.740.61.0).

Portaria GR-7.436, de 25-7-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O Emprego Público 1134388, Superior 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-4500/2009, fica redistribuído da Reitoria para a Faculdade 
de Saúde Pública.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 06-08-2018 (Proc. USP 
10.1.5041.1.7).

Portaria GR-7.437, de 25-7-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O Emprego Público 1162047, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-5260/2011, fica redistribuído da Reitoria para a Faculdade de 
Odontologia de Bauru.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 14-05-2018 (Proc. USP 
10.1.882.12.9).

Portaria GR-7.438, de 25-7-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O Emprego Público 1156675, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-7109/2018, fica redistribuído do Instituto de Psicologia para 
a Reitoria.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23-07-2018 (Proc. USP 
10.1.639.62.3).

Portaria GR-7.439, de 25-7-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O Emprego Público 1196154, Básico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-4553/2009, fica redistribuído da Editora da Universidade de 
São Paulo para a Prefeitura do Campus USP da Capital.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a 16-04-2018 (Proc. USP 10.1.285.91.0).

Portaria GR-7.440, de 25-7-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O Emprego Público 1165712, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-6538/2014, fica redistribuído da Reitoria para a Escola de 
Comunicações e Artes.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 16-04-2018 (Proc. USP 
11.1.21274.1.3).

Portaria GR-7.441, de 25-7-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O Emprego Público 1170180, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-5325/2011, fica redistribuído da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas para o Centro de Energia Nuclear na Agricultura.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21-05-2018 (Proc. USP 
12.1.153.8.0).

 CONSELHO DA PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO

 Comunicado
A Secretaria do Conselho da Procuradoria Geral do Estado 

comunica que a 11ª Sessão Ordinária do biênio 2019/2020 será 
realizada no dia 29 de julho de 2019, segunda-feira, no horário 
e local habituais.

 Comunicado
Pauta da 11ª Sessão Ordinária - Biênio 2019/2020
Data da Realização: 29/07/2019
Horário 10h
Hora do Expediente
I- Comunicações da Presidência
II- Relatos da Secretaria
III- Momento do Procurador
IV- Momento Virtual do Procurador
V- Momento do Servidor
VI- Manifestações dos Conselheiros sobre Assuntos Diversos
VII- Discussão e Votação de Matéria que dispense proces-

samento
Interessado: Procuradoria Geral do Estado
Assunto: Proposta de Orçamento Anual para o Exercício de 2020.
Processo: 18575-34134/2019
Interessado: Conselho da Procuradoria Geral do Estado
Assunto: Concurso de Promoção relativo às condições exis-

tentes em 31/12/2018 – Composição da Comissão de Promoção.
Ordem do Dia
Processo: 18575-338911/2019
Interessado: Américo Andrade Pinho
Assunto: Pedido de Afastamento para participar do “II 

Congresso Brasileiro de Processo Civil”, no período de 24 a 26 
de julho de 2019, em Florianópolis/SC.

Relator: Conselheiro Adalberto Robert Alves
Processo: 18575-345028/2019
Interessado: André Rodrigues Junqueira
Assunto: Pedido de Afastamento para participar, na con-

dição de palestrante, do “VI Seminário de Mediação e Arbitra-
gem”, no dia 05 de julho de 2019, em João Pessoa/PB.

Relator: Conselheiro Bruno Maciel dos Santos
Processo: 18822-329903/2019
Interessado: Vanderlei Ferreira de Lima
Assunto: Pedido de Afastamento para participar e apre-

sentar seu artigo no “IV Congresso Mundial de Justiça Consti-
tucional”, no período de 28 a 30 de agosto de 2019, em Porto 
Alegre/RS.

Relatora: Conselheira Eugenia Cristina Cleto Marolla
Processo: 17040-343314/2019
Interessado: Centro de Estudos da PGE
Assunto: Afastamento de Procuradores do Estado para par-

ticipação no “1º Encontro Nacional de Procuradorias de Saúde”, 
nos dias 27 e 28 de junho de 2019, em Curitiba/PR.

Relator: Conselheiro Frederico José Fernandes de Athayde
Processo: 18575-359882/2019
Interessado: Procuradoria Geral do Estado
Assunto: Relatório de Atividades da Ouvidoria da PGE refe-

rente ao 1ª semestre de 2019.
Relator: Conselheiro Glauco Farinholi Zafanella

 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE ARAÇATUBA

 Despacho do Procurador do Estado Chefe da PR-9, 
de 25-7-2019

Declarando, no Processo PGE. 18846-14247/2019, 
com fundamento no artigo 2º parágrafo único do Decreto 
48.599/2004, no inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, 
com alterações posteriores, de acordo com a Resolução PGE 
83/94, e nos termos das manifestações favoráveis constantes 
nos autos, a Dispensa de Licitação para contratação de serviço 
de certificação digital da PR-9, da empresa Imprensa Oficial do 
Estado S/A – Imesp, CNPJ 48.066.047/0001-84, no valor de R$ 
1.090,00; Elemento: 339040-90. UGE: 400118.

 PROCURADORIA REGIONAL DE PRESIDENTE 
PRUDENTE

 Portaria do Procurador do Estado Chefe Substituto, 
de 25-7-2019

Credenciando, como estagiários da Procuradoria Regional 
de Presidente Prudente, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, 
os estudante de Direito João Pedro De Souza Loures Teixeira, 
RG. 50.836.371-8, - Portaria 014/2019, Pedro Fernandes Negré, 
RG. 36.518.500-0 - Portaria 015/2019 e Bruno Gabriel Tassi De 
Araujo, RG. 50.340.361-1 – Portaria 016/2019, fazendo jus, 
mensalmente, nos termos da Resolução PGE 12, de 18-06-2014, 
à bolsa de 37,4532% do valor fixado para o cargo de Procura-
dor do Estado Nível I, da Escala de Vencimentos instituída pelo 
artigo 2º da Lei Complementar 724, de 15-07-1993, de con-
formidade com o artigo 9º do Decreto 56.013, de 15-07-2010, 
correndo a despesa no atual exercício, pelo elemento 339036-13 
Programa do Trabalho 03.092.4001.5843.0000 à conta código 
local 400119, (Procuradoria Regional de Presidente Prudente), 
do orçamento vigente.

 Transportes 
Metropolitanos
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 CENTRO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Comunicado
Em obediência à Resolução 5, de 24-4-97, do Tribunal de 

Contas do Estado, publicada em 10-5-97, e em conformidade com 
a Lei Federal 8.666, de 21-6-93, indicamos, a seguir, especificamente 
o pagamento necessário a ser providenciado de imediato, indepen-
dente de ordem cronológica de sua inscrição no Siafem, tendo em 
vista a excepcionalidade de cada caso, e por tratar-se de pagamento 
imprescindível ao bom andamento do serviço público.

Secretaria dos Transportes Metropolitanos
Data: 27-07-2019
UG Liquidante 370101
Nº da PD - Valor
2019PD01029 - R$ 286,50
Total: R$ 286,50

 ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO 
JORDÃO

 Extrato de Aditamento
Processo STM - 573136/2018
Interessado: Estrada de Ferro Campos do Jordão
Assunto: contratação de serviço de mão de obra carcerária 

em regime semi aberto de cumprimento de pena nas dependên-
cias da contratante ou em local por esta determinado para a 
realização de atividade laboral.

Em cumprimento ao dispositivo do parágrafo único do art. 
61 da Lei 8.666/93 e sua alterações, sirvo-me do presente para 

Artigo 10º - Fica delegada à Secretaria Executiva do CBH-
-PS, ouvida a Diretoria, a função de adaptar, alterar, incorporar 
e excluir critérios fixados nesta deliberação, bem como o crono-
grama, tendo em vista a proceder a ajustes decorrentes de deli-
berações superiores e estabelecimento de normas e critérios que 
venham a ocorrer até a próxima reunião Plenária do CBH-PS;

Artigo 11º - Esta Deliberação será publicada no Diário 
Oficial do Estado e entrará em vigor na data de sua publicação.

 Deliberação CBH-PS - 8, de 24-07-2019

Aprova o Relatório de Situação dos Recursos 
Hídricos 2019, ano base 2018, da UGRHI-2

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul 
- CBH-PS,

Considerando o artigo 19 da Lei Estadual 7663/91 estabele-
ce a obrigatoriedade da publicação dos relatórios anuais sobre 
a “Situação dos Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas”;

Considerando o mesmo artigo 19 estabelece que os refe-
ridos relatórios devem avaliar a qualidade de águas, o balanço 
entre disponibilidade e demanda, a avaliação dos programas 
previstos no Plano de Bacias, dentre outros indicadores;

Considerando que a Lei 16.337/2016 alterou o prazo da 
elaboração dos Relatórios de Situação das UGRHIs, estabele-
cendo o dia 30 de junho de cada ano como prazo máximo para 
deliberação do documento final pelo colegiado;

Considerando as diretrizes estabelecidas pela Coordenado-
ria de Recursos Hídricos - CRHi, da Secretaria de Saneamento e 
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo - SSRH;

Delibera:
Artigo 1º - Fica aprovado o “Relatório de Situação dos 

Recursos Hídricos da UGRHI-2 do Comitê das Bacias Hidrográfi-
cas do Rio Paraíba do Sul - 2019, ano base 2018”.

Artigo 2º - Esta deliberação entrará em vigor a partir da 
data de sua publicação.

 Comunicado
Ata de 28/3/2019
Ata da 42ª Reunião Plenária ordinária do Comitê das Bacias 

Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul (CBH-PS). Aos vinte e oito 
dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, instalou-se 
a quadragésima segunda Reunião Plenária ordinária do Comitê 
das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul – CBH-PS, na 
Secretaria da Fazenda, sob a presidência de Ana Maria de Gou-
vea – Prefeita de Piquete. Com a palavra, Silvana Sampaio Righi, 
inicia a reunião em segunda convocação, passando a palavra a 
Presidente, que informa aos presentes que o secretário Fabricio 
Cesar Gomes terá que se ausentar e lhe agradece pelo enca-
minhamento dos trabalhos no período, explica sobre a reunião 
do dia anterior para eleger a nova diretoria do CEIVAP, com a 
permanência do RJ na Presidência por MG estar passando por 
momentos delicados e a Secretaria executiva ficou com a Sabesp 
de SP, exalta a importância da integração de todos os membros e 
dá início à pauta, sem nenhuma retificação ou alteração, segue 
a pauta aprovação da ata de reunião do dia 12/02 realizada 
em Taubaté no auditório do DAEE, sendo a mesma aprovada 
por unanimidade, pede autorização para colocar na sequência 
da pauta a deliberação 02/2019 Plano de Aplicação, aprovado, 
passa para a deliberação, é colocada em votação e aprovada. A 
Presidente passa a palavra a João, para explicar em como impli-
ca ao Comitê de Bacias a privatização da CESP, com a palavra 
Sr. João explica que a CESP foi adquirida pelo grupo Votorantim 
e que o que mudará no cenário do CBH é que CESP fazia parte 
dentro da estrutura do comitê como participante do estado, 
sendo membros do setor energético, ligados ao setor de energia, 
com a mudança passam a ser uma empresa privada, estando 
junto com a sociedade civil e ocupando, na nova gestão, uma 
vaga junto a indústria de usuários, sendo diferente da formação 
do CEIVAP que já é estruturado como usuários e lá a CESP é 
como usuário, então não tem alteração. Passa para a próxima 
pauta Deliberação 003/2019 - posse dos novos membros para 
compor o plenário do comitê das Bacias, aprovada a nova com-
posição sem nenhuma manifestação. Eleição Da Diretoria terá 
três cargos: Presidente, Vice Presidente e Secretária Executiva, 
a presidência se dará conforme os acordo que se mantiveram, 
colocando a Presidência para a Sociedade Civil, Vice Presidência 
para a Prefeitura e a Secretária Executiva continua no DAEE, 
com indicação de Roselânia Soares dos Santos para Secretária 
Executiva, os prefeitos indicam a Prefeita Fabia da Silva Porto 
para assumir a vaga da prefeitura e como não houve eleição do 
setor usuário, a Presidente disponibiliza um tempo da reunião 
para esta discussão e, por questões de princípios indica para o 
setor usuário Luiz Roberto Barretti e deixa a decisão na mão dos 
membros. A Presidente anuncia que a Vice Presidente Prefeita 
Fabia da Silva Porto assumirá como representante do comitê no 
Conselho de Recursos Hídricos - CRH. Pauta da Eleição sendo 
encerrada, com Renato Veneziani indicado, pela Sociedade Civil, 
para Presidente, a Prefeita Fabia da Silva Porto para Vice Presi-
dente e Roselânia Soares dos Santos para Secretária Executiva. 
A Presidente agradece pelo período que participou do Comitê 
de Bacias, saúda o novo Presidente e deixa seu manifesto em 
relação a coragem que a diretoria precisa ter para evoluir mais. 
Agradece à todos que foram parceiro e atenderam às demandas 
neste período, exalta a capacidade técnica de Luiz Roberto 
Barretti e dá a posse aos novos membros. Com a palavra, o. 
Presidente agradece e encerra a sessão.

f) Alvarás, Licenças Ambientais e Outorgas de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos, nos casos em que o empreendimento 
assim o exigir;

g) Documentação atestando a disponibilidade do terreno, 
nos casos em que o empreendimento assim o exigir;

h) Relatório de atividades, com respectivos comprovantes, 
para atender ao disposto no inciso IV do artigo 37-A da Lei 
10.843/2001, conforme modelo do Anexo XI do MPO (apenas 
para entidades da sociedade civil sem finalidades lucrativas na 
primeira solicitação de financiamento ao Fehidro);

i) Mídia digital com toda documentação descrita nos itens 
de a à h;

j) Declaração de Adimplência com a cobrança pela utiliza-
ção dos recursos hídricos;

§ 1º - A Secretaria Executiva solicitará aos tomadores, após 
aprovação e hierarquização de seus empreendimentos pelas 
câmaras técnicas do CBHPS, a inscrição dos mesmos no site do 
SINFEHIDRO I (http://fehidro.sigrh.sp.gov.br);

§ 2º - Após a inscrição no site do Fehidro os tomadores 
deverão protocolizar na secretaria do CBHPS, em até 03 (três) 
dias úteis, antes da Plenária do Comitê que deliberará a indi-
cação do empreendimento, os seguintes documentos em 03 
(três) vias:

* Recibo de entrega de proposta de solicitação de apoio 
financeiro ao Fehidro (autenticação gerada pelo sistema Fehi-
dro);

* Índice dos documentos constantes no volume impresso 
com a respectiva indicação das páginas;

* Todas as folhas numeradas e rubricadas pelo Proponente 
ou responsável;

* Todos os documentos indicados no MPO Fehidro (http://
fehidro.sigrh.sp.gov.br) – nos anexos III, IV, V e VI – relação de 
documentos para solicitação de financiamento de empreendi-
mentos junto ao Fehidro;

* Projeto completo em mídia digital.
§ 3º - O empreendimento será desclassificado caso o toma-

dor não apresente os documentos solicitados e válidos.
§ 4º - Não serão aceitas as propostas que não atenderem ao 

prazo de estabelecido no caput deste artigo;
§ 5º - Havendo deliberações superiores que adiantem sig-

nificativamente os prazos de tal forma a comprometer as datas 
previstas nos artigos 5º e 6º da presente deliberação, essas datas 
deverão ser adequadas pela Secretaria Executiva.

Artigo 8º - O processo de avaliação das propostas de empre-
endimentos submetidos ao CBH-PS obedecerá às seguintes 
etapas sucessivas:

a) Tomadores: protocolo das propostas junto ao CBH-PS;
b) Secretaria Executiva: verificação do cumprimento da 

documentação necessária exigida no artigo 7º e pré-requisitos 
estabelecidos;

c) Secretaria Executiva: divulgação dos empreendimentos 
eliminados do processo devido ao não cumprimento do item 
anterior;

d) Secretaria Executiva e Coordenadores das Câmaras 
Técnicas: distribuição das propostas às Câmaras Técnicas e 
elaboração do plano de trabalho para as análises;

e) Câmaras Técnicas: avaliação técnica das propostas e, se 
couber, solicitação de ajustes ou complementações;

f) Secretaria Executiva: divulgação da lista dos não habi-
litados e convite para apresentação, com as solicitações das 
Câmaras Técnicas;

g) Tomadores: apresentação das propostas em reunião das 
Câmaras Técnicas para esclarecimentos referentes às solicita-
ções efetuadas conforme item “e”;

h) Tomadores: entrega dos ajustes ou complementações 
das propostas;

i) Câmaras Técnicas: avaliação dos ajustes/complementa-
ções e atribuição de pontuação;

j) CT-PL: atribuição de pontuação, elaboração da relação 
hierarquizada dos empreendimentos e definição daqueles sele-
cionados para indicação ao Fehidro na 2ª chamada de 2019, cuja 
aprovação será submetida ao Plenário do CBH-PS;

k) Secretaria Executiva: divulgação da lista final dos não 
habilitados e hierarquização.

§ 1º - Serão eliminados do processo os empreendimentos 
cujos tomadores não atenderem a alínea “b” deste artigo.

§ 2º - Serão eliminados do processo os empreendimentos 
cujos tomadores não realizarem as apresentações previstas no 
item “g” ou não apresentarem as complementações solicitadas 
conforme item “h” no prazo estabelecido.

§ 3º - Após as divulgações constantes nos itens “c”, “f” e 
“k” os Tomadores poderão entrar com recurso no prazo de até 
03 (três) dias úteis a contar da publicação do resultado.

§ 4º - Os empreendimentos indicados mediante Deliberação 
do CBH-PS serão encaminhados ao Fehidro para distribuição 
aos agentes técnicos e, se aprovados, ao agente financeiro para 
emissão dos respectivos contratos de financiamento.

Artigo 9º - Poderão ser mantidos pela Secretaria Executiva 
do CBH-PS, em conjunto com a CT-PL, entendimentos com os 
candidatos a tomadores no sentido de se promover eventuais 
alterações nos valores dos investimentos solicitados, tendo em 
vista compatibilizar as solicitações com a disponibilidade de 
recursos e a maximização dos benefícios;

 COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Comunicado
A Cetesb para dar cumprimento a Lei Federal 10.650, de 16-04-2003, faz publicar as decisões dos pedidos de supressão de 

vegetação natural do Estado de São Paulo, posição 25-07-2019 no Âmbito do Departamento de Avaliação Ambiental de Empreen-
dimentos – IE.

SIGLA ANO 
PROC 

Nº 
PROC 

INTERESSADO ENDEREÇO BAIRRO MUNICÍPIO SITUAÇÃO ANO 
DOC 

Nº DOC DATA 
EMISSÃO 

 Cetesb 
 2018 236 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OSASCO RUA PAULA RODRIGUES - OSASCO Autorização 2019 052768 28/06/2019 

eambiente 2018 40411 

Cetesb 2015 146 EMPRESA METROPOLITANA DE 
TRANSPORTES URBANOS DE 
SÃO PAULO S/A. EMTU/SP 

AV. LIX DA CUNHA, 5800  - CAMPINAS Autorização 2019 55611 12/07/2019 
eambiente 2018 48125 

Cetesb 2019 78 EMPRESA METROPOLITANA DE 
TRANSPORTES URBANOS DE 
SÃO PAULO S/A. EMTU/SP 

CONTINUAÇÃO DA RUA ANTÔNIO DA 
COSTA, ALÇA DE ACESSO A ROD.SP 101 
(ROD. JORN. FRANCISC) CENTRO 

- HORTOLÂNDIA Autorização 2019 49979 25/06/2019 eambiente 2019 14927 

Cetesb 2018 304 
RODOVIAS DAS COLINAS S/A. 

RODOVIA ANTONIO ROMANO 
SCHINCARIOL – SP 127/KM 92+000 
ZONA RURAL 

- CERQUILHO Autorização 2019 53333 03/07/2019 
eambiente 2018 68019 

 Procuradoria Geral do 
Estado
 GABINETE DA PROCURADORA-GERAL 
DO ESTADO

 Resolução PGE, de 25-7-2019
Em cumprimento à decisão liminar proferida pelo MM Juízo 

da 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, no 
Mandado de Segurança de autos 1035674-96.2019.8.26.0053, 
classifico Ana Carolina Souza Barbosa na posição 207, último 
lugar da lista de classificação do resultado final do 22º Concurso 
para Procurador do Estado de São Paulo, publicada no Diário 
Oficial do Estado - Poder Executivo - Seção I, de 22-12-2018.

 Despacho da Procuradora do Estado, Assessora Chefe 
da Assessoria Jurídica do Gabinete da Procuradoria Geral 
do Estado, de 25-7-2019

Processo: DGP-13138/2001-SSP, Vols. I ao III (SG-
778666/2019). Sobre pedido de vista: Fica deferida vista do 

processo em referência, ao interessado Anderson Bernal, através 
de seus advogados Dra Danielly Ribeiro Castelucci, OAB/SP 
227.767-E, Dr. Victor Augusto Bialki, OAB/SP 223.730-E e Dr. 
Matheus Agostinho, OAB/SP 222.690-E, por 10 dias, no interior 
do Palácio do Governo, Av. Morumbi – 4500, Centro de Protocolo 
e Expedição, sala 23, térreo, ante a existência de documentos 
originais de difícil restauração (Lei federal 8.906, de 4.7.1994, 
art. 7º, § 1º, “2”), facultada a extração de cópias reprográficas 
das peças indicadas mediante o recolhimento da respectiva taxa.

 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 Despacho do Responsável, de 25-7-2019
Processo: 18548-381537/2019
Interessado: Departamento de Suprimentos e Atividades 

Complementares
Assunto: Aquisição de Suprimentos de Informática
Com fundamento no parágrafo único do artigo 3º do Decre-

to 47.297, de 06-11-2002, revogo o procedimento licitatório do 
convite BEC 400102000012019OC00075, em decorrência de 
equívoco na formalização da oferta de compra, no que concerne 
ao item bec.
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