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mos, tendo em vista o cumprimento das atividades realizadas 
e sua concordância com as previstas nos planos de trabalho 
aprovados quando da seleção dos estagiários.

4. Relatórios insatisfatórios deverão ser devolvidos para 
serem refeitos. Caso isto não ocorra, o aluno não terá direito ao 
certificado nem à inclusão dos créditos em sua Ficha de Aluno.

5. Alunos bolsistas CAPES reprovados ou que por algum 
motivo não concluam o Estágio Supervisionado em Docência do 
PAE deverão repetir a atividade, sem remuneração, para cumprir 
as exigências da referida Agência.

6. A conclusão do Estágio com aproveitamento dará ao 
aluno direito de receber um certificado de participação no 
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PAE e solicitar à 
CPG a inclusão dos créditos em sua Ficha de Aluno, conforme o 
Regulamento do Programa em que o aluno estiver matriculado.

7. O aluno que participar do Estágio mais de uma vez terá 
direito a receber declaração assinada pelo Coordenador da 
Comissão do PAE do Museu de Arqueologia e Etnologia.

Do Desligamento
1. O desligamento da Etapa de Estágio Supervisionado em 

Docência, antes do término do prazo estabelecido dar-se-á por:
a) Trancamento de matrícula, abandono ou conclusão do 

curso;
b) Não cumprimento da carga horária firmada no termo 

de compromisso;
c) Não cumprimento do plano de atividades.
2. Em caso de interrupção da Etapa de Estágio Supervisio-

nado em Docência ou desligamento, a CPG e a Comissão Central 
do PAE deverão ser comunicadas imediatamente.

3. O aluno perde imediatamente o auxílio financeiro mensal 
quando desligado do Estágio Supervisionado em Docência.

4. A responsabilidade de devolução dos recursos é de com-
petência da CPG do Programa ao qual o aluno está realizando 
o referido estágio.

Outras informações poderão ser obtidas no Serviço de Pós-
-Graduação do MAE/USP, pelo telefone (11) 3091-5070 e pelo 
e-mail pos.mae@usp.br.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE

 Portaria D-EEFE 008/2020, de 16-04-2020

Institui o Prêmio Maria Lenk e regulamenta sua 
concessão

O Diretor da Escola de Educação Física e Esporte da Univer-
sidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, com base 
no disposto no parágrafo único do artigo 1º da Resolução 5477, 
de 02-10-2008, e tendo em vista o deliberado pela Congregação, 
em Sessão realizada em 20-02-2020, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito da Escola de Educação 
Física e Esporte, o Prêmio Maria Lenk, com a finalidade de 
homenagear pessoas, entidades, organizações, nacionais ou 
estrangeiras, que contribuíram de modo excepcional e decisivo 
para a valorização da área de Educação Física e Esporte, bem 
como para a valorização cultural, social e acadêmica da Escola 
de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo.

Artigo 2º - O Prêmio referido no artigo 1º consistirá da 
outorga dos seguintes símbolos:

I - medalha com o brasão da Escola de Educação Física e 
Esporte;

II - Diploma onde deverá constar súmula da justificativa 
da concessão.

Artigo 3º - A proposição de candidaturas será de iniciativa 
dos Conselhos de Departamento, das Comissões Estatutárias, ou 
da Diretoria da Unidade.

Artigo 4º - As indicações de candidatos ao Prêmio deverão 
ser encaminhadas à Direção, a qualquer tempo, acompanhadas 
por uma apresentação e justificativa, considerando-se o disposto 
no artigo 1º.

Artigo 5º - As indicações serão apreciadas pelo Conselho 
Gestor da EEFE e encaminhadas para homologação da Con-
gregação, requerendo maioria simples para sua aprovação em 
plenário.

Artigo 6º - A cerimônia de outorga será realizada em data 
oportuna, podendo ser em sessão solene da Congregação con-
vocada especialmente para essa finalidade, ou durante evento 
oficial da instituição.

Artigo 7º - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua 
publicação.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO

 Portaria D/EERP-012, de 16-04-2020

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente das Comissões Estatutárias da 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo

A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, de acordo com o disposto no 
Estatuto e Regimento Geral da Universidade de São Paulo, baixa 
a seguinte portaria:

Artigo 1° - Será realizada em 04-06-2020, a partir das 8h30, 
em reunião ordinária da Congregação, por meio remoto, confor-
me estabelece o artigo 1º da Resolução 7945/2020, a eleição de 
chapas para escolha do(a):

I-Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Graduação;
II-Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Pós-Gra-

duação;
III-Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Pesquisa;
IV-Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Cultura e 

Extensão Universitária.
Das Inscrições
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente 

dos colegiados definidos no artigo anterior deverão apresentar 
suas candidaturas em chapa, por meio requerimento próprio, a 
ser disponibilizado no sítio da Unidade. Após preenchimento e 
assinatura por ambos os componentes da chapa, o requerimento 
deverá ser enviado para o e-mail scapac@eerp.usp.br, no perío-
do de 18 a 20-05-2020, até às 16 horas.

§ 1º - Para as Comissões previstas nos incisos I, III e IV do 
artigo 1º, as chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Associados, dentre os docentes ativos da Unidade.

§ 2º - Para a Comissão de Pós-Graduação, as chapas pode-
rão ser compostas por Professores Titulares e Associados, dentre 
os docentes ativos da Unidade credenciados como orientadores 
em seus respectivos Programas de Pós-Graduação.

§ 3º - A Diretora divulgará, até às 10 horas do dia 20 de 
maio, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem seus 
pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventu-
al indeferimento, segundo cada Comissão Estatutária.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas para cada Comissão 
Estatutária, haverá um novo prazo para inscrição, de 22 de maio 
a 01-06-2020, até às 15 horas, nos moldes do estabelecido no 
caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser apresentadas 
candidaturas compostas também de Professores Doutores 2 e 1.

Parágrafo único - A Diretora divulgará a partir das 17h30 
do dia 1º de junho o de 2020, no sítio da Unidade, a lista das 
chapas que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim 
como as razões de eventual indeferimento, segundo cada 
Comissão Estatutária.

Do Colégio Eleitoral
Artigo 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

da Unidade.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá enviar sua justi-

ficativa à Assistência Técnica Acadêmica até o dia 01-06-2020, 
pelo e-mail scapac@eerp.usp.br.

Sistema Janus (caminho: PAE \> Avalização de inscrição). Caso 
os docentes não avalizem a inscrição ou não se manifestem, 
ela será CANCELADA. O período de avalização será de 20/04 
a 20-05-2020.

7. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo.
8. Compete ao aluno comunicar seu orientador e supervi-

sor para que estes efetuem a avalização de sua inscrição no 
Sistema Janus.

9. O aluno poderá verificar a qualquer momento se sua ins-
crição foi avalizada pelo orientador e seu supervisor acessando 
sua inscrição no sistema Janus.

Da Seleção
1. Os alunos bolsistas Capes de doutorado do Programa de 

Arqueologia e os alunos bolsistas Capes de mestrado do Progra-
ma Interunidades em Museologia que estiverem inscritos para o 
estágio supervisionado em docência pela primeira vez estarão 
automaticamente selecionados, de maneira que se cumpra a 
obrigatoriedade do estágio determinada pela Capes.

2. Os demais candidatos serão selecionados pela Comissão 
Coordenadora do PAE do Museu de Arqueologia e Etnologia da 
USP, de acordo com os seguintes critérios por ela estabelecidos 
e aprovados pela CPG:

a. Ter obtido no mínimo conceito B em todas as disciplinas 
cursadas;

b. Não ter sido reprovado.
3. São critérios de desempate para a seleção:
a. Ser aluno de pós-graduação de programas do MAE;
b. Maior número de conceitos a nas disciplinas cursadas;
c. Maior número de créditos;
d. Já ter realizado o exame de qualificação;
e. Ser aluno de doutorado;
f. Menor tempo restante até o prazo máximo de depósito 

da dissertação ou tese.
4. Os candidatos selecionados serão classificados para efei-

to de concorrência para obtenção do auxílio financeiro segundo 
os seguintes critérios:

a. Nunca ter sido bolsista e não ter qualquer vínculo empre-
gatício no semestre da realização do estágio supervisionado 
em docência;

b. Tendo sido bolsista, não ter qualquer vínculo emprega-
tício no semestre da realização do estágio supervisionado em 
docência, e não ter bolsa ativa a partir do segundo mês do 
estágio;

c. Ser bolsista ativo de doutorado Capes no Programa de 
Arqueologia ou bolsista ativo de mestrado Capes no Programa 
de Museologia ou, sendo bolsista ativo de outra agência de 
fomento no semestre de realização do estágio supervisionado, 
ter sido anteriormente bolsista de doutorado Capes no Progra-
ma de Arqueologia ou bolsista de mestrado Capes no Programa 
de Museologia;

d. Ser bolsista ativo de outra agência de fomento que não 
CAPES ou ter vínculo empregatício;

5. Os critérios de desempate entre candidatos que atendam 
ao mesmo critério de classificação são:

a. Ter feito o estágio docente supervisionado com recebi-
mento de auxílio financeiro pelo menor número de vezes;

b. Menor tempo restante até o prazo máximo de depósito 
da dissertação ou tese;

c. Maior número de conceitos a obtidos nas disciplinas 
cursadas;

d. Maior número de créditos cumpridos.
e. Ser aluno de doutorado.
Do Auxílio Financeiro
1. Os alunos de Pós-Graduação participantes da Etapa de 

Estágio Supervisionado em Docência poderão receber auxílio 
financeiro mensal, de acordo com o número de cotas destinadas 
ao Museu de Arqueologia e Etnologia, definido pela Comissão 
Central do PAE.

2. O auxílio financeiro mensal será concedido prioritaria-
mente ao estudante que for selecionado pela primeira vez para 
realizar o Estágio Supervisionado em Docência, sendo concedi-
do, no máximo, por quatro semestres, sendo no máximo de duas 
vezes no mestrado e duas vezes no doutorado. Se o aluno não 
recebeu o auxílio no mestrado, poderá receber até quatro vezes 
no doutorado.

3. Os estagiários que não entregarem o controle folha de 
frequência no prazo estipulado, entre os dias 20 a 25 de cada 
mês, não receberão o auxilio referente ao mês do ocorrido. O 
auxílio será cortado definitivamente caso o aluno não entregue 
a folha de frequência por duas vezes, consecutivas ou não.

4. Não poderão receber o auxílio alunos que tenham vínculo 
empregatício com a Universidade de São Paulo.

5. A participação do estagiário no PAE não confere qualquer 
vínculo empregatício com a USP.

6. O valor do auxílio atual é de R$ 661,21.
Da Supervisão
1. A supervisão do plano de trabalho ficará a cargo do pro-

fessor responsável pelo oferecimento da disciplina de graduação 
que deverá acessar, impreterivelmente, de 20/04 a 20-05-2020, 
o Sistema Janus (https://uspdigital.usp.br/janus/) para avalizar 
ou não as inscrições dos alunos, clicando em PAE \> Avalização 
de inscrição.

2. O orientador do aluno deverá acessar, impreterivelmente, 
de 20/04 a 20-05-2020, o Sistema Janus (https://uspdigital.usp.
br/janus/) para avalizar ou não as inscrições de seus orientandos, 
clicando em PAE \> Avalização de inscrição.

3. Caso os docentes não se manifestem, a inscrição será 
cancelada, ou seja, as inscrições serão aceitas somente com a 
aprovação do orientador e do supervisor.

4. A função de supervisor será desvinculada da de orienta-
dor, sendo admitida a coincidência.

5. Cabe ao supervisor orientar e acompanhar as atividades 
desenvolvidas pelo aluno no estágio.

Dos Aprovados
1. Os alunos selecionados contemplados com auxílio finan-

ceiro serão avisados por e-mail e, após receberem este aviso, 
deverão enviar para o e-mail pos.mae@usp.br, impreterivel-
mente até o dia 10-07-2020, os dados bancários (nº da conta 
corrente, nº e nome da agência bancária) de uma conta simples 
do Banco do Brasil, sem vínculo com caderneta de poupança e 
utilizando CPF próprio (ser o único titular da conta), para cadas-
tramento no Sistema Janus, possibilitando assim o recebimento 
do valor correspondente ao benefício.

2. Os alunos deverão enviar também ao e-mail pos.mae@
sp.br duas cópias assinadas do Termo de Compromisso até o 
dia que antecede o estágio, caso não o façam, o estágio será 
cancelado.

3. Os alunos selecionados não contemplados com auxílio 
financeiro (voluntários) deverão enviar ao e-mail pos.mae@sp.br 
duas cópias assinadas do Termo de Compromisso até o dia que 
antecede o estágio, caso não o façam, o estágio será cancelado. 
Caso os alunos desistam do estágio, devem comunicar por 
e-mail a desistência.

Da Conclusão
1. O estudante participante da Etapa de Estágio Supervi-

sionado em Docência deverá elaborar um relatório detalhado 
de todas as atividades realizadas no decorrer do estágio, que 
deverá ser assinado e encaminhado à Comissão Coordenadora 
do PAE do Museu de Arqueologia e Etnologia, entregando-o no 
Serviço de Pós-Graduação dentro do prazo máximo de 20 dias 
após o término oficial do estágio.

2. O supervisor deverá encaminhar a Ficha de Avaliação do 
estudante participante do Estágio Supervisionado em Docência 
à Comissão Coordenadora do PAE do Museu de Arqueologia e 
Etnologia, entregando-a no Serviço de Pós-Graduação dentro do 
prazo de 30 dias após o término oficial do estágio.

3. A Comissão Coordenadora do PAE do Museu de Arque-
ologia e Etnologia deverá avaliar os relatórios e as fichas de 
avaliação, concluindo pela aprovação ou reprovação dos mes-

1º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 416/2019 
– Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Mogi Mirim - Proc. DADETUR 
3646171/2019 – Sinalização Turística - Alteração da redação 
das Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, Sexta e Décima – os 
recursos de responsabilidade do Estado serão repassados ao 
Município em uma única parcela no valor de R$ 145.156,26, 
após a expedição da ordem de serviço; nos termos dos Decretos 
Estaduais 59.215/2013 e 64.757/2020 e observado o disposto 
no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-
1993, com suas alterações – O prazo de vigência do presente 
Convênio é de 730 dias, contados da assinatura do convênio 
ocorrida em 18-12-2019, com vencimento em 17-12-2021. Data 
da assinatura do Termo de aditamento: 26-03-2020.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Resolução 7948, de 16-04-2020

Altera os artigos 4º e 5º da Resolução 5.872/2010, 
que trata do tempo máximo de duração do con-
trato de docente por prazo determinado

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento 
no art. 42, incisos I e III do Estatuto da USP, ad referendum do 
Conselho Universitário, e considerando a diretriz dada pela Lei 
Complementar Estadual 1.277, de 22-12-2015, resolve baixar 
a seguinte

Resolução:
Artigo 1º - Os artigos 4º e 5º da Resolução 5.872, de 27-09-

2010, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 4º - O tempo máximo de duração do contrato por 

prazo determinado, incluídas eventuais prorrogações, será de 
3 (três) anos, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo. (NR)

§ 1º - As prorrogações de que trata o caput deste artigo 
somente serão autorizadas caso previamente justificada a 
continuidade da necessidade temporária de interesse científico, 
acadêmico, cultural e tecnológico da Universidade.

§ 2º – No ano previsto para o atingimento do prazo tratado 
no caput, o contrato poderá ser excepcionalmente prorrogado 
até o último dia letivo do mesmo ano, para que não haja preju-
ízo às atividades didáticas.”

“Artigo 5º - Quando a necessidade temporária puder ser 
cumprida em menor prazo, o edital do processo seletivo somente 
poderá prever o prazo necessário para o seu atendimento e mais 
a possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de três anos, observado o disposto no 
artigo 4º desta Resolução.” (NR)

Artigo 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, aplicando-se aos contratos vigentes.

 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

 Comunicado
Edital de Abertura de Inscrições para a Etapa de Estágio 

Supervisionado em Docência do Programa de Aperfeiçoamento 
de Ensino - PAE - para o 2º semestre de 2020.

O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de 
São Paulo comunica que, em conformidade com o disposto 
na Portaria GR-3588, de 10-05-2005, alterada pelas Portarias 
GR-4391, de 03-09-2009 e GR-4601, de 19-11-2009, estarão 
abertas, no período de 20/04 a 15-05-2020, as inscrições para o 
preenchimento de vagas destinadas à Etapa de Estágio Super-
visionado em Docência do Programa de Aperfeiçoamento de 
Ensino – PAE (online), para o 2º semestre de 2020.

Das Normas
1. O Programa de Aperfeiçoamento de Ensino da Universi-

dade de São Paulo consiste de duas etapas: Preparação Pedagó-
gica e Estágio Supervisionado em Docência.

2. Apenas o estudante que cumprir as duas etapas, e for 
aprovado em ambas, terá direito ao Certificado do PAE e à 
atribuição de créditos a serem cadastrados na sua Ficha de 
Aluno, conforme critérios do Programa no qual o aluno está 
matriculado.

3. O estágio supervisionado em docência é parte integrante 
da formação do pós-graduando, objetivando a preparação para 
a docência, e a qualificação do ensino de graduação sendo obri-
gatório para todos os bolsistas do Programa de Demanda Social 
da CAPES, obedecendo aos seguintes critérios:

I – para o programa que possuir os dois níveis, mestrado 
e doutorado, a obrigatoriedade ficará restrita ao doutorado 
(ARQUEOLOGIA);

II – para o programa que possuir apenas o nível de mestra-
do, a obrigatoriedade do estágio supervisionado em docência 
será transferida para o mestrado (MUSEOLOGIA).

4. O estágio supervisionado em docência terá a duração de 
05 (cinco) meses, a partir de agosto de 2020, com carga horária 
de seis horas semanais, e será desenvolvido exclusivamente em 
disciplinas de graduação oferecidas pelo Museu de Arqueologia 
e Etnologia.

5. Cada disciplina poderá contar, concomitantemente, com 
no máximo 2 alunos em estágio supervisionado de docência. 
Exceções poderão ser consideradas caso a caso pela Comissão 
Coordenadora do PAE do Museu de Arqueologia e Etnologia 
da USP a partir de solicitação justificada por parte do docente 
responsável pela disciplina.

6. A Etapa de Preparação Pedagógica poderá ser cursada 
em qualquer Unidade da USP, verificar o calendário na secretaria 
de pós-graduação das Unidades.

Da Inscrição
1. Poderão efetuar a inscrição para participar da Etapa de 

Estágio Supervisionado em Docência, os alunos regularmente 
matriculados em programas de pós-graduação da USP, cursos 
de mestrado e doutorado, que não estejam em situação de 
trancamento ou licença maternidade, que tenham data limite 
para depósito posterior a 30-11-2020 e que comprovem já ter 
realizado a Etapa de Preparação Pedagógica, ou que estejam 
cursando a etapa de Preparação Pedagógica no 1º semestre 
de 2020, mas neste caso, a Unidade poderá aceitar ou não a 
inscrição na condição de “Cursando” no 1º semestre de 2020.

2. O aluno de mestrado ou doutorado poderá se inscrever 
para realizar a Etapa de Estágio Supervisionado em Docência em 
apenas uma disciplina de graduação por semestre.

3. Para a inscrição na Etapa de Estágio Supervisionado 
em Docência (online) os alunos interessados deverão acessar 
o Sistema Janus (https://uspdigital.usp.br/janus/) e efetuar a 
inscrição (caminho: PAE \> Inscrição \> 2º semestre de 2020 \> 
Adicionar/Alterar).

4. Após a inscrição online, enviar ao e-mail do Serviço de 
Pós-Graduação (dentro do prazo de inscrição): pos.mae@usp.br 
- uma cópia do certificado de conclusão da Etapa de Preparação 
Pedagógica e da Ficha de Aluno expedida pelo Janus – ambos 
em formato PDF. Os alunos que realizaram a Etapa de Prepara-
ção Pedagógica na modalidade “Disciplina” deverão indicar a 
disciplina que tenha concluído ou esteja cursando e não precisa-
rão entregar nenhum comprovante da mesma.

5. Disciplinas de graduação a serem oferecidas no 2º 
semestre de 2020: consultar o Sistema JupiterWeb na opção 
Disciplinas.

6. A inscrição somente será deferida após a avalização 
do docente orientador e do docente supervisor de estágio no 

convênio ocorrida em 18-12-2019, com vencimento em 25-02-
2021. Data da assinatura do Termo de aditamento: 24-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 258/2019 
– Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Guaratinguetá - Proc. DADETUR 
3161159/2019 – Estrada Cênica Caminho da Fé – Construção 
de Portal e Melhoria do Acesso Viário no Trecho do Gomeral – 
Alteração da redação das Cláusula Primeira, Segunda, Terceira, 
Sexta e Décima – os recursos de responsabilidade do Estado 
serão repassados ao Município em 4 parcelas: I – 1ª parcela: no 
valor de R$ 300.000,00, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II – 2ª 
parcela: no valor de R$ 298.084,91, a ser paga em até 30 dias, a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior e após 
a medição desta etapa concluída; III – 3ª parcela: no valor de R$ 
298.084,91, a ser paga em até 30 dias, a partir da aprovação de 
contas relativas à parcela anterior e após a medição desta etapa 
concluída; IV – 4ª parcela: no valor de R$ 298.084,91, a ser paga 
em até 30 dias, a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior e após a medição desta etapa concluída; observado 
o disposto no inciso I do §3º do artigo 116 da Lei Federal 8.666 
de 21-06-1993, com suas alterações – O prazo de vigência do 
presente convênio é de 780 dias, contados da assinatura do 
Convênio ocorrida em 18-12-2019, com vencimento em 05-02-
2022. Data da assinatura do Termo de Aditamento: 24-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 368/2019 
– Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secreta-
ria de Turismo e o Município de Panorama - Proc. DADETUR 
3409579/2019 – Reforma do Restaurante do Balneário, Acessi-
bilidade, Reforma do Camarim e Monitoramento de Câmeras - 
Alteração da redação das Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, 
Quarta, Sexta e Décima – o valor do presente Convênio é de R$ 
410.729,96, sendo o valor de R$ 395.930,00 de responsabilida-
de do Estado e o valor de R$ 14.799,96 e/ou o que exceder, de 
responsabilidade do Município - os recursos de responsabilidade 
do Estado serão repassados ao Município em 2 parcelas: I – 1ª 
parcela: no valor de R$ 300.000,00, a que alude o “caput” desta 
cláusula, que será repassada após a expedição da ordem de 
serviço; II – 2ª parcela: no valor de R$ 95.930,00, 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 artigo 116 da Lei Federal 8.666 
de 21-06-1993, com suas alterações – O prazo de vigência do 
presente Convênio é de 540 dias, contados da assinatura do 
Convênio ocorrida em 18-12-2019, com vencimento em 10-06-
2021. Data da assinatura do Termo de Aditamento: 23-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 349/2019 
– Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Laranjal Paulista - Proc. DADETUR 
3369375/2019 – Construção do Parque Pedro Zanella – Alte-
ração da redação da Cláusula Primeira, Segunda, Terceira, 
Quarta, Sexta e Décima – o valor do presente Convênio é de 
R$ 224.807,20, sendo o valor de R$ 215.284,70 de responsabi-
lidade do Estado e o valor de R$ 9.522,50 e/ou o que exceder, 
de responsabilidade do Município - os recursos de responsabi-
lidade do Estado serão repassados ao Município em uma única 
parcela, no valor de R$ 215.284,70, após a expedição da ordem 
de serviço; nos termos dos Decretos Estaduais 59.215/2013 
e 64.757/2020 e observado o disposto no inciso I do § 3º do 
artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, com suas altera-
ções – O prazo de vigência do presente Convênio é de 510 dias, 
contados da assinatura do convênio ocorrida em 18-12-2019, 
com vencimento em 11-05-2021. Data da assinatura do Termo 
de Aditamento: 25-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 295/2019 
– Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secre-
taria de Turismo e o Município de Garça - Proc. DADETUR 
2263218/2019 – Execução de Reforma e Revitalização do 
Bosque Municipal – Alteração da redação da Cláusula Primeira, 
Segunda, Terceira, Quarta, Sexta e Décima – o valor do presente 
Convênio é de R$ 261.092,39, sendo o valor de R$ 220.496,83 
de responsabilidade do Estado e o valor de R$ 40.595,56 e/ou 
o que exceder, de responsabilidade do Município - os recursos 
de responsabilidade do Estado serão repassados ao Município 
em uma única parcela, no valor de R$ 220.496,83, após a expe-
dição da ordem de serviço; nos termos dos Decretos Estaduais 
59.215/2013 e 64.757/2020 e observado o disposto no inciso I 
do § 3º do artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, com 
suas alterações – O prazo de vigência do presente Convênio é 
de 570 dias, contados da assinatura do convênio ocorrida em 
18-12-2019, com vencimento em 10-07-2021. Data da assinatu-
ra do Termo de Aditamento: 23-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 357/2019 
– Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secre-
taria de Turismo e o Município de Pardinho - Proc. DADETUR 
3398729/2019 – Construção do Calçadão da Praça Matriz - 
Alteração da redação das Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, 
Quarta, Sexta e Décima – o valor do presente Convênio é de 
R$ 314.404,33, sendo o valor de R$ 314.404,33 de responsa-
bilidade do Estado e/ou o que exceder, de responsabilidade do 
Município - os recursos de responsabilidade do Estado serão 
repassados ao Município em 2 parcelas: I – 1ª parcela: no valor 
de R$ 300.000,00, a que alude o “caput” desta cláusula, que 
será repassada após a expedição da ordem de serviço; II – 2ª 
parcela: no valor de R$ 14.404,33, 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 artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, 
com suas alterações – O prazo de vigência do presente Convênio 
é de 540 dias, contados da assinatura do Convênio ocorrida em 
18-12-2019, com vencimento em 10-06-2021. Data da assinatu-
ra do Termo de Aditamento: 24-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 262/2019 
– Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secreta-
ria de Turismo e o Município de Joanópolis - Proc. DADETUR 
3276361/2019 – Implantação de Pórticos no Acesso à Cachoeira 
dos Pretos - Alteração da redação das Cláusulas Primeira, Segun-
da, Terceira, Quarta, Sexta e Décima – o valor do presente Con-
vênio é de R$ 445.033,79, sendo o valor de R$ 445.033,79 de 
responsabilidade do Estado e/ou o que exceder, de responsabili-
dade do Município - os recursos de responsabilidade do Estado 
serão repassados ao Município em 2 parcelas: I – 1ª parcela: no 
valor de R$ 299.337,68, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II – 2ª 
parcela: no valor de R$ 145.696,11, 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 artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, 
com suas alterações – O prazo de vigência do presente Convênio 
é de 600 dias, contados da assinatura do Convênio ocorrida em 
18-12-2019, com vencimento em 09-08-2021. Data da assinatu-
ra do Termo de Aditamento: 25-03-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 394/2019 
– Parecer Referencial CJ/ST 01/2020 - Convenentes - Secreta-
ria de Turismo e o Município de Mairiporã - Proc. DADETUR 
3418136/2019 – Deck da Chalana – Alteração da redação da 
Cláusula Primeira, Segunda, Terceira, Quarta, Sexta e Décima – o 
valor do presente Convênio é de R$ 181.946,78, sendo o valor 
de R$ 150.978,61 de responsabilidade do Estado e o valor de R$ 
30.968,17 e/ou o que exceder, de responsabilidade do Município 
- os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados 
ao Município em uma única parcela, no valor de R$ 150.978,61, 
após a expedição da ordem de serviço; nos termos dos Decretos 
Estaduais 59.215/2013 e 64.757/2020 e observado o disposto 
no inciso I do § 3º do artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-
1993, com suas alterações – O prazo de vigência do presente 
Convênio é de 480 dias, contados da assinatura do convênio 
ocorrida em 18-12-2019, com vencimento em 11-04-2021. Data 
da assinatura do Termo de Aditamento: 25-03-2020.
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