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caráter excepcional, ser utilizado sistema de votação convencional, 
de acordo com as regras dos artigos 6º a 13 desta Portaria.

§ 1º. A votação poderá ser encerrada antes do horário esta-
belecido no “caput” deste artigo desde que todos os eleitores 
já tenham votado.

§ 2º - A representação referida no caput deste artigo será exer-
cida por 3 (tres) titulares, com mandato de dois anos, que, em seus 
impedimentos, serão substituídos por seus respectivos suplentes.

Artigo 2º - As candidaturas serão registradas nos termos 
do inciso I, do artigo 221, do Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo, na Secretaria do Departamento de Enfermagem 
Materno -Infantil e Psiquiátrica por meio de requerimento do (a) 
próprio (a) interessado (a), dirigido ao Chefe do Departamento, 
das 08h às 16h, no período de 08 a 17-05-2019.

§ 1º. Nos termos do artigo 221 do Regimento Geral da USP, 
para a presente a eleição dos representantes da categoria de 
Professor Doutor haverá vinculação titular-suplente.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados todos os Professores 
Doutores em exercício, estáveis e contratados, pertencentes 
Departamento de Enfermagem Materno -Infantil e Psiquiátrica 
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.

§ 1º. Os professores colaboradores, sêniores, visitantes e 
temporários, independentemente dos títulos que possuam, não 
poderão votar nem ser votados.

§ 2º. Não será privado do direito de votar e ser votado o 
docente que se encontrar em férias ou que, afastado de suas 
funções, com ou sem prejuízo de vencimentos, estiver prestando 
serviços em outro órgão da Universidade de São Paulo.

Artigo 4º - A Assistência Acadêmica encaminhará aos 
eleitores, no dia 06-06-2019, no e-mail institucional, o endereço 
eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com a qual 
o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 5º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

Artigo 6º - A votação convencional a que se refere o artigo 
1º supra será realizada no dia 07-06-2019, na Secretaria do 
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica 
no mesmo horário mencionado para a votação eletrônica.

Artigo 7º - A identificação de cada votante será feita 
mediante a apresentação de prova hábil de identidade e con-
fronto de seu nome com o constante das listas de presença.

Artigo 8º - O Chefe de Departamento deverá indicar um 
membro docente como Presidente da mesa eleitoral.

Artigo 9º - A mesa eleitoral deverá elaborar ata de abertura 
e encerramento dos trabalhos, assinada pelo Presidente da 
Mesa, na qual constarão o local e horário da eleição, o número 
de eleitores e votantes, bem como quaisquer ocorrências que 
devam ser registradas.

Artigo 10 - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 11 - As cédulas serão confeccionadas em papel bran-

co, com os dizeres na parte superior: “Eleição de Representantes 
dos Professores Doutores para o Conselho de Enfermagem 
Materno-Infantil e Psiquiátrica da EEUSP”, contendo na parte 
inferior campo próprio para assinalar os candidatos.

§ 1º. O Presidente da mesa eleitoral rubricará todas as 
cédulas no ato da eleição.

§ 2º. Serão garantidos a inviolabilidade e o sigilo dos votos.
Artigo 12 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

Artigo 13 - Encerrada a eleição, todo o material deverá permane-
cer na Secretaria do Departamento de Enfermagem Materno -Infantil 
e Psiquiátrica, que o conservará pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Artigo 14 - Serão considerados eleitos os candidatos que 
obtiverem o maior número de votos, respeitando os registros no 
ato da candidatura.

Parágrafo Único - Ocorrendo empate na eleição, serão 
adotados os seguintes critérios de desempate, sucessivamente:

I - o maior tempo de serviço na Universidade de São Paulo;
II - o maior tempo de serviço na respectiva categoria;
III - o docente mais idoso.
Artigo 15 - Os recursos sobre o resultado da eleição 

poderão ser impetrados junto à chefia do Departamento de 
Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica no prazo de 3 (três) 
dias, após a proclamação dos eleitos.

§ 1º. O recurso referido neste artigo será processado na 
Secretaria do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 
Psiquiátrica e não produzirá efeito suspensivo;

§ 2º. O recurso referido neste artigo será decidido pelo 
Chefe do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 
Psiquiátrica, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da 
data da sua impetração.

Artigo 16 - mandato dos membros eleitos será de 2 (dois) 
anos, de acordo com o § 6º do artigo 54 do Estatuto da Univer-
sidade de São Paulo, a contar da primeira convocação.

Artigo 17 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
de plano pelo Chefe do Departamento.

Artigo 18 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

 Resumo de Convênio
Convênio Acadêmico Internacional de Duplo Diploma
Processo 18.1.2511.18.4
E-Convênio 44063
Participantes: Escola de Engenharia de São Carlos/USP e o 

Politécnico di Milano (Itália)
Interveniente: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP.
Objeto: Convênio Acadêmico Internacional para fins de duplo 

diploma na graduação para os cursos de Engenharia da EESC/USP.
Vigência: 23-04-2019 – 22-04-2024
Data da assinatura: 23-04-2019
Resumo de Convênio
Convênio Acadêmico Internacional de Duplo Diploma
Processo 18.1.2654.18.0
E-Convênio 44062
Participantes: Escola de Engenharia de São Carlos/USP e o 

Instituto Superior Técnico (Portugal)
Interveniente: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP.
Objeto: Convênio Acadêmico Internacional para fins de 

duplo diploma na graduação para os cursos de Engenharia da 
EESC/USP.

Vigência: 02-01-2019 – 01-01-2024
Data da assinatura: 02-01-2019
 Termo de Convênio
Convênio para Realização de Estágio
Processo 19.1.862.18.5
Interessada: Escola de Engenharia de São Carlos - EESC/USP.
Concedente: Business Modeling Consultoria e Assessoria 

Empresarial Ltda.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da Instituição de Ensino.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 01-04-2019
Termo de Convênio
Convênio para Realização de Estágio
Processo 19.1.863.18.1
Interessada: Escola de Engenharia de São Carlos - EESC/USP.
Concedente: Garutti & Garutti Imobiliária Ltda.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da Instituição de Ensino.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 16-04-2019

 Extrato de Contrato
Contrato 5/2019 - EACH
Seção de Licitações e Contratos
Pregão 019/2018 - EACH
Processo 2018.1.2116.86.2 - Volume I
Objeto: Fornecimento de Materiais
Contratante: Escola de Artes, Ciências e Humanidades.
Contratada: Lobov Científica Imp. Exp. Com. de Equip. p/ 

Laboratorios Ltda.
CNPJ 05.857.218/0001-80
Valor Total do Contrato: R$ 10.000,00
Classificação Funcional Programática: 12.364.1043.5304
Classificação de Recursos: 3.3.90.30.32
Data de Assinatura: 15-04-2019

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Portaria EE-32, de 6-5-2019

Dispõe sobre eleição dos um representantes 
dos servidores técnicos e administrativos e res-
pectivo suplente, junto ao Conselho Técnico 
Administrativo da Escola de Enfermagem da USP

A Diretora da Escola de Enfermagem, da Universidade de 
São Paulo, conforme o disposto no inciso IX e do parágrafo 7º 
do artigo 45 do Estatuto da Universidade de São Paulo, baixa a 
seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição dos representantes dos servidores técnicos 
e administrativos junto ao Conselho Técnico - Administrativo - CTA 
da Escola de Enfermagem, da Universidade de São Paulo, será 
realizada das 9h às 17h do dia 27-06-2019, por meio de sistema 
eletrônico de votação e totalização de votos, podendo, em caráter 
excepcional, ser utilizado o sistema de votação convencional.

§ 1º - A representação referida no caput deste artigo será 
exercida por 1 (um) titular, com mandato de dois anos, que, em 
seus impedimentos, será substituído por seu respectivo suplente.

§ 2º - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencio-
nados no caput deste artigo:

a) e-mail institucional USP desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso à Internet.
Artigo 2º - Poderão votar e ser votados todos os servidores 

técnicos e administrativos da Escola de Enfermagem na ativa.
Parágrafo único - Não será privado do direito de votar e 

ser votado o servidor que se encontrar em férias ou afastado de 
suas funções, com ou sem prejuízo de salário, se estiver prestan-
do serviços em outro órgão da Universidade.

I - Da Inscrição
Artigo 3º - O registro de candidaturas dos representantes 

dos servidores técnicos e administrativos junto ao Conselho 
Técnico-Administrativo far-se-á por meio de requerimento diri-
gido à Diretora da Escola de Enfermagem.

Artigo 4º - Os requerimentos de inscrições deverão ser 
entregues na Assistência Acadêmica da EE ou encaminhados 
para o e-mail eeataac@usp.br, até as 16h do dia 19-06-2019.

Parágrafo único - As inscrições poderão ser feitas por 
procuração.

Artigo 5º - O eleitor somente poderá votar nos candidatos que 
previamente se inscreverem para a representação de sua categoria.

Parágrafo único - Antes da realização do pleito será afixada, 
nesta Unidade, a relação dos candidatos inscritos.

II - Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 6º - A ATAC encaminhará aos eleitores, no dia 26-06-

2019, em seu e-mail institucional, o endereço eletrônico do 
sistema de votação e a senha de acesso com a qual o eleitor 
poderá exercer seu voto nos dias 27-06-2019.

Artigo 7º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

III - Da Votação Convencional
Artigo 8º - A votação convencional, a que se refere o art. 1º 

supra, será realizada no dia 27-06-2019, das 9h às 17h, na sala 
06, andar térreo da EEUSP.

Artigo 9º - As cédulas da eleição serão providenciadas pela 
Assistência Acadêmica.

Artigo 10 - A mesa eleitoral será designada pela Diretora 
da Escola de Enfermagem, sendo composta por um presidente 
e dois mesários.

Artigo 11 - O processo eleitoral obedecerá às seguintes normas:
I - No ato da votação, os eleitores assinarão lista de compa-

recimento, previamente fornecida pelo Centro de Serviços Com-
partilhados em Recursos Humanos do Quadrilátero da Saúde, 
onde constará o nome do funcionário e em caso de dúvida, o 
presidente da mesa eleitoral providenciará para que o eleitor 
vote em separado;

II - As cédulas serão rubricadas pelo Presidente da mesa eleitoral;
III - Não será permitido voto por procuração;
IV - Serão garantidos o sigilo do voto e a inviolabilidade da urna.
Artigo 12 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

IV - Dos Resultados
Artigo 13 - Terminada a votação, a mesa eleitoral procederá 

à apuração dos votos, lavrando, a seguir, ata de abertura e 
encerramento dos trabalhos eleitorais e dos resultados obtidos.

Artigo 14 - Serão considerados eleitos os candidatos mais 
votados, figurando como suplentes os mais votados a seguir.

Artigo 15 - Ocorrendo empate, serão adotados, sucessiva-
mente, os seguintes critérios de desempate:

I - o maior tempo de serviço na USP;
II - o maior tempo de serviço na EE;
III - maior idade.
Artigo 16 - O resultado será proclamado pela Diretora da 

Escola de Enfermagem até o dia subseqüente ao do pleito.
Artigo 17 - A Assistência Acadêmica providenciará, em 

tempo hábil, todo o material necessário à realização do pleito 
e, após o encerramento dos trabalhos eleitorais, conservará o 
material relativo à eleição durante 30 (trinta) dias, pelo menos.

Parágrafo único - Ao término do prazo de 30 (trinta) dias, 
será mantida em arquivo somente a ata da eleição, salvo dispo-
sição expressa, em contrário, da Diretora da EEUSP.

Artigo 18 - No prazo de 3 (três) dias úteis, após a proclama-
ção do resultado, poderão ser impetrados recursos à Diretoria da 
Escola de Enfermagem.

Parágrafo único - Os recursos a que se referem este artigo 
serão decididos, de plano, pela Diretora da Escola de Enferma-
gem, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que 
forem protocolados ou, a seu juízo, serão encaminhados à 
Congregação da Unidade.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos, 
de plano, pela Diretora da Escola de Enfermagem.

Artigo 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Portaria EE-33, de 6-5-2019

Dispõe sobre a eleição de representantes dos 
Professores Doutores junto ao Conselho do 
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil 
e Psiquiátrica

A Chefe do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil 
e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da Universidade de São 
Paulo, nos termos do Estatuto da Universidade de São Paulo 
(Resolução 3461/88), do Regimento Geral da Universidade de São 
Paulo (Resolução 3745/90) e do Regimento Interno da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo (Resolução 5941/2011) 
e suas modificações, torna público a convocação para eleição dos 
representantes dos Professores Doutores no Conselho do Departa-
mento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica:

Artigo 1° - A eleição dos representantes da categoria de Pro-
fessor acontecerá das 9h às 17h do dia 07-06-2019, por meio de 
sistema eletrônico de votação e totalização de votos, podendo, em 

e Cronograma de Desembolso. Data de assinatura do Termo de 
Aditamento:03/05/2019.

1º Termo de Aditamento ao Convênio – Dadetur 234/2017 
– Parecer Referencial 7/2018 - Convenentes - Secretaria de Turis-
mo e o Município de Águas da Prata - Proc. Dadetur 175/2017 – 
Objeto: 1ª Etapa de construção de pontos de ônibus com padro-
nização temática – Alteração da redação das Cláusulas Primeira, 
Terceira e Nona – O prazo de vigência do presente convênio é de 
716 dias, contados a partir da data de sua assinatura. Data da 
assinatura do Termo de Aditamento:03/05/2019.

2º Termo de Aditamento ao Convênio – Dadetur 221/2017 – 
Parecer Referencial 7/2018 - Convenentes - Secretaria de Turismo e 
o Município de Águas da Prata - Proc. Dadetur 369/2017 – Objeto: 
Modernização da iluminação pública do centro histórico comercial 
de Águas da Prata – Alteração da redação das Cláusulas Primeira, 
Terceira, Quarta e Sexta – O valor do presente convênio é de R$ 
249.543,49, de responsabilidade do Estado e/ou que exceder de 
responsabilidade do Município. - Os recursos de responsabilidade 
do Estado serão repassados parceladamente ao Município em 
conformidade com o cronograma físico – financeiro, que faz 
parte integrante do presente Termo de Convênio. – 1ª parcela: no 
valor de R$ 169.689,57 que será repassado em até 30 dias após 
a medição desta etapa concluída. II – 2ª parcela: no valor de R$ 
79.853,92, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação de 
contas relativas à parcela anterior e após a medição desta etapa 
concluída; observado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 166 
da Lei Federal n. º 8.666 de 21-06-1993, com suas alterações. – 
Data da assinatura do Termo de Aditamento: 03-05-2019.

2º Termo de Aditamento ao Convênio – Dadetur 101/2016 
– Parecer Referencial 7/2018 - Convenentes - Secretaria de Turis-
mo e o Município de Águas da Prata - Proc. Dadetur 122/2016 
– Objeto: Revitalização do Calçadão do Balneário - Alteração 
da redação das Cláusulas Primeira e Terceira – O “ caput” da 
Cláusula Primeira que trata do Objeto, passa a ter a seguinte 
redação: “ Constitui objeto do presente convênio a transferência 
de recursos financeiros para

Revitalização do Calçadão, no balneário Municipal no 
Centro, no Município de Águas da Prata/SP, de acordo com 
o Plano de Trabalho que faz parte integrante deste processo 
como anexo I, às folhas 34 com as alterações às fls. 654/655 
e 709/710 e o Cronograma de Desembolso à fl. 689, que farão 
parte integrante deste instrumento. Data de assinatura do Termo 
de Aditamento:03/05/2019.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.380, de 6-5-2019

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 
14-5-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam distribuídos, junto ao Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação, nos Departamentos a seguir 
relacionados, 2 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 Sistemas de Computação 01

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

 Portaria GR-7381, de 6-5-2019

Dispõe sobre a instituição de unidades fiscais da 
USP, para fins de inscrição no CNPJ

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do 
artigo 42 do Estatuto, considerando o quanto dispõe a Instrução 
Normativa RFB 1.634/2016 e visando à instituição de unidades 
fiscais com o objetivo de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ), baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º – Fica criado o Centro de Serviços Compartilhados em 
RH “Fernando Costa”, com endereço na Avenida Duque de Caxias 
Norte 225 – Jardim Eliete – Pirassununga/SP – CEP: 13635-900.

Artigo 2º – Fica criado o Centro de Serviços Compartilhados 
em RH de Bauru, com endereço na Alameda Dr. Octávio Pinheiro 
Brisolla 75, quadra 9 – Vila Nova Cidade Universitária – Bauru/
SP – CEP: 17012-901.

Artigo 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 19.1.1973.1.0).

 MUSEU DE ZOOLOGIA

 Comunicado
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria 

GR-4.710, de 25-02-2010, justificamos que o pagamento ao for-
necedor abaixo não foi efetuado na data de vencimento devido 
a problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação 
normal do processo.

Processo: 13.1.21915.01.0 Interessado: Museu de Zoologia 
- Contrato de Agenciamento de Passagens Aereas Nacionais 
e Internacionais junto à empresa Condor Turismo Eireli - EPP 
Fatura FT00085947, emitida em 02-05-2019, através da Nota de 
Empenho 0087128/2019.

 AGÊNCIA USP INOVAÇÃO

 Termo de Acordo de Confidencialidade
Processo USP 19.1.4747.1.1
Parecer Jurídico: Minuta aprovada em 11-04-2019 - Docu-

mento Portal de Convênios 1010848.
Partícipes: Universidade de São Paulo, Basf S/A
Objeto: Acordo de Confidencialidade para troca de informa-

ções técnicas no intuito de analisar a viabilidade do desenvolvi-
mento de parceria e/ou de prestação de serviços para pesquisa 
e desenvolvimento e/ou exploração de tecnologia.

Data da Assinatura: 02-05-2019.
Vigência: 5 anos.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 SEÇÃO DE COMPRAS
 Extrato de Contrato
Contrato 4/2019 - EACH
Seção de Licitações e Contratos
Pregão 019/2018 - EACH
Processo 2018.1.2116.86.2 - Volume I
Objeto: Fornecimento de materiais
Contratante: Escola de Artes, Ciências e Humanidades.
Contratada: Loccus do Brasil Ltda. EPP.
CNPJ 05.094.718/0001-08
Valor Total do Contrato: R$ 129.000,00
Classificação Funcional Programática: 12.364.1043.5304
Classificação de Recursos: 4.4.90.52.35
Data de Assinatura: 15-04-2019

no inciso VI do artigo 43 da Lei federal 8.666/93, com alterações 
posterio¬res, combinado com o inciso VI do artigo 40 da Lei 
estadual 6.544/89 e alte¬rações posteriores, homologo o resul-
tado do Convite BEC 400102000012019OC00007 e adjudico o 
seu objeto as empresas BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA LTDA-ME – CNPJ 08.692.456/0001-71 - Item 
1, SERVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 
08.784.976/0001-04 – Item 2, UNIVERSO TONER COMERCIAL 
LTDA – CNPJ 18.429.218/0001-21 – Item 3.

Em decorrência, fica autorizada a realização da respec¬tiva 
despesa, no valor total de R$ 16.681,40.

Republicado por haver incorreções

 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE SANTOS

 Despacho do Procurador do Estado Chefe da Pr.2-
-Santos, de 26-4-2019

Processo PGE 18761-141423/2019
Dispensa 009/2019
Empresa: SOMAFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ 65.665.408/0001-28
Objeto: Contratação de empresa especializada na manu-

tenção dos
bebedouros da Regional de Santos
Valor R$ 1.200,00
PTRES: 400135 - Elemento: 339039.80
Processo PGE 18766-195760/2019
Dispensa 010/2019
Empresa: BRASIL AMBIENTAL DEDETIZADORA EIRELI - ME 

(LIDER AMBIENTAL)
CNPJ 23.314.547/0001-67
Objeto: Contratação de empresa especializada na desin-

setização no
prédio da Regional de Santos
Valor R$ 370,00
PTRES: 400135 - Elemento: 339039.36
UGE: 400111

 PROCURADORIA REGIONAL DE TAUBATÉ

 Portarias da Procuradora do Estado Chefe, de 6-5-
2019

Cancelando a partir de 15-04-2019, as credenciais de 
estagiários outorgadas aos estudantes de direito ANTONIO 
BARBOSA DE OLIVEIRA NETO, RG 43.279.146-2, e LETELLYE 
WERNECK BARRETO, RG. 52.422.971-5, com fundamento no 
artigo 12, inciso II, do Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Portaria 
PR-3.G 09, de 26-04-2019).

Credenciando como estagiários na Procuradoria Regional 
de Taubaté, nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, os estu-
dantes de direito CAROLINE QUESSADA DE SOUSA DIAS, RG. 
41.190.394-9, THAIS SABRINA SANTOS PAULA, RG 46.845.234-5, 
e MARCELA EVELYN FACIO E SILVA, RG 41.286.429-0, 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 Procurador do 
Estado Nível I, da Escala de Vencimentos instituída pelo artigo 2º 
da Lei Complementar 724, de 15-07-1993, de conformidade com 
o artigo 9º do Decreto 56.013, de 15-07-2010, correndo a despesa 
no atual exercício, pelo elemento 339036-13 - Programa de Tra-
balho 03.092.4001.5843.0000 à conta Código Local 400112, do 
orçamento vigente. (Portaria PR-3.G. 10, de 29-04-2019).

 Transportes 
Metropolitanos
 COORDENADORIA DE TRANSPORTE 
COLETIVO

 Comunicado
O Coordenador de Transporte Coletivo faz saber que foram 

emitidas as Ordens de Serviço Metropolitano abaixo relaciona-
das e que no prazo de l0 (dez) dias úteis, a contar desta data, as 
empresas operadoras deverão retirar os referidos documentos 
na STM/CTC – Rua Boa Vista, 175, Bloco A, 12º andar, e ope-
racionalizar as alterações, sob pena de aplicação das sanções 
previstas na legislação.

Região Metropolitana de Campinas - RMC

OSM LINHA EMPRESA

12 600 VB Transportes e Turismo Ltda
11 601 VB Transportes e Turismo Ltda
14 604 VB Transportes e Turismo Ltda
11 605 VB Transportes e Turismo Ltda
11 606 VB Transportes e Turismo Ltda
11 608 VB Transportes e Turismo Ltda
12 609 VB Transportes e Turismo Ltda
12 621 Auto Viação Ouro Verde Ltda
09 625 Auto Viação Ouro Verde Ltda
08 628 Auto Viação Ouro Verde Ltda
10 630 Auto Viação Ouro Verde Ltda
12 631 Auto Viação Ouro Verde Ltda
13 632 Auto Viação Ouro Verde Ltda
05 633 Auto Viação Ouro Verde Ltda
15 634 Auto Viação Ouro Verde Ltda
13 635 Auto Viação Ouro Verde Ltda
14 639 Auto Viação Ouro Verde Ltda
14 640 Auto Viação Ouro Verde Ltda
16 644 Auto Viação Ouro Verde Ltda
15 647 Auto Viação Ouro Verde Ltda
17 651 Auto Viação Ouro Verde Ltda
12 653 Auto Viação Ouro Verde Ltda
17 657 Auto Viação Ouro Verde Ltda
16 664 Auto Viação Ouro Verde Ltda
16 694 Viação Boa Vista Ltda
24 697 Viação Boa Vista Ltda
20 698 Viação Boa Vista Ltda
11 702 Viação Boa Vista Ltda
15 705 Viação Boa Vista Ltda
07 707 Viação Boa Vista Ltda
11 708 Viação Boa Vista Ltda

 Turismo
 DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS

 Resumo de Termo de Aditamento
2º Termo de Aditamento ao Convênio – Dadetur 093/2015 

– Parecer Referencial 7/2018 - Convenentes - Secretaria de 
Turismo e o Município de Barra Bonita - Proc. Dadetur 188/2015 
– Objeto: 1ª Etapa da construção de uma sala multiuso para 
eventos, simpósios, cinema, teatro e espetáculos no centro 
turístico - Alteração da redação das Cláusulas Primeira e Ter-
ceira – O “ caput” da Cláusula Primeira que trata do Objeto, 
passa a ter a seguinte redação: “ Constitui objeto do presente 
convênio a transferência de recursos financeiros para a “ Execu-
ção de obras da 1ª Etapa da Construção da sala multiuso para 
eventos, simpósios, cinema, teatro e espetáculo em geral no 
Centro Turístico de Barra Bonito, conforme Plano de Trabalho 
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