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13. No caso de interrupção ou desligamento na Etapa do 
Estágio Supervisionado em Docência, o aluno deverá apresentar 
junto à Secretaria de Pós-Graduação da FEA, documento infor-
mando a solicitação com sua assinatura, do professor Supervisor 
e de seu orientador. Se houver troca de disciplina ou supervisor 
em que o estágio está sendo realizado, também será necessário 
apresentar documento com as informações e assinaturas.

14. A participação no Estágio Supervisionado em Docência, 
a critério das Comissões Coordenadoras dos Programas de Pós-
-graduação da FEA, poderá ser computada no total de créditos 
mínimos exigidos em disciplinas, conforme as normas dos Pro-
gramas, ao aluno que tenha cumprido todas as exigências do 
PAE satisfatoriamente.

15. Somente será concedido certificado ao aluno que 
cumprir a primeira etapa com aproveitamento e ao aluno que 
concluir satisfatoriamente a segunda etapa com pelo menos 
80% de frequência, comprovado pela apresentação do relatório 
final elaborado pelo supervisor e pelo estagiário e entregue até 
o dia 30-01-2021.

16. Alunos que não entregarem o Relatório e a Ficha de 
Avaliação ao final do estágio terão o mesmo cancelado, resul-
tando, no caso de bolsista, na devolução do montante recebido.

17. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela 
Comissão Coordenadora do PAE da FEA.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS

 Comunicado
Reti-Ratificação do Edital de Abertura de Inscrições para o 

Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PAE - 2º Semestre 
de 2020

Estarão abertas, de 01-05-2020 a 21-06-2020 as inscrições 
para o preenchimento de vagas destinadas à Etapa de Estágio 
Supervisionado em Docência do PROGRAMA DE APERFEIÇOA-
MENTO DE ENSINO - PAE, referentes ao 2º semestre de 2020, 
em conformidade com o disposto na Portaria GR 3588 de 10-05-
2005, alterada pela Portaria GR 4391, de 03-09-2009. Não serão 
aceitas inscrições fora do período de inscrição.

Das Normas:
1. O PAE é composto de duas etapas:
1.1 Preparação Pedagógica: Disciplina FLM5612 - Ensino 

e Fundamentos Pedagógicos da Prática Docente na Educação 
Superior (Preparação Pedagógica)

1.2 Estágio Supervisionado em Docência
2. Apenas o estudante que cumprir as duas etapas, e for 

aprovado em ambas, terá direito ao Certificado Final do PAE 
e à atribuição dos créditos a serem cadastrados na sua Ficha 
de Aluno, conforme os critérios estabelecidos nas Normas de 
cada Programa.

3. A atribuição dos créditos por essa atividade será concedi-
da uma única vez, no mestrado e outra no doutorado, indepen-
dentemente do número de participações do aluno no estágio.

4. O PAE é opcional para os estudantes de Pós-Graduação 
da USP, exceto para os bolsistas CAPES, cujo Termo de Conces-
são de Bolsas torna o PAE obrigatório para esses alunos.

5. O estágio terá duração de 05 meses, a partir de 01-08-
2020, com seis horas de dedicação semanal.

6. Conforme Artigo 1º, § 3º da Portaria GR-3491 de 03-09-
2009, a Preparação Pedagógica deverá ser realizada anterior-
mente ao Estágio Supervisionado em Docência, não sendo 
permitida a realização das duas etapas no mesmo semestre.

Da Inscrição:
1. Acessar Janus e efetuar a inscrição: Janus \> PAE \> 2º. 

Semestre de 2020 \> Adicionar/Alterar
2. Após inscrição online, encaminhar em pdf para o email 

pae.fflch@usp.br (dentro do prazo da inscrição) uma cópia do 
certificado de conclusão da Etapa de Preparação Pedagógica 
(para quem fez a Preparação Pedagógica no formato Ciclo de 
Conferência). Para quem é aluno da FFLCH e realizou a Prepa-
ração Pedagógica no formato Disciplina não precisa entregar 
nenhum documento; para os alunos de outras unidades, basta 
entregar a ficha do aluno em pdf.

3. A inscrição somente será deferida após a avalização dos 
professores (orientador e supervisor) no Sistema Janus. Caso 
os docentes não se manifestem ou algum deles desautorizar a 
inscrição, ela estará CANCELADA. O período de avalização será 
de 01-05 a 28-06-2020. Compete ao aluno entrar em contato 
direto com seu orientador e supervisor para que estes efetuem a 
avalização de sua inscrição no sistema Janus.

4. Poderão se candidatar para participar da Etapa de Está-
gio Supervisionado em Docência do PAE, alunos regularmente 
matriculados nos Programas de Pós-Graduação mestrado ou 
doutorado, que tenham data limite para depósito posterior a 
31-12-2020 e que tenham completado, ou estejam cursando no 
1º semestre de 2020, a Etapa de Preparação Pedagógica (se o 
aluno estiver cursando a Preparação Pedagógica e for reprovado, 
o estágio será cancelado). Os que estiverem com a matrícula 
trancada ou as alunas em licença maternidade poderão realizar 
a inscrição, porém devem voltar de seu afastamento antes do 
início do Estágio.

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

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

Do Auxílio Financeiro:
1. Os alunos de Pós-Graduação participantes da Etapa de 

Estágio Supervisionado em Docência do PAE poderão receber 
auxílio financeiro, dentro do número de cotas destinado à 
Unidade, definido pela Pró-reitora de Pós-Graduação da USP;

2. A concessão do Auxílio aos participantes do Estágio 
Supervisionado em Docência será feita pela Comissão Coor-
denadora do PAE (CCPAE) da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas - USP. Os candidatos serão selecionados 
obedecendo aos seguintes critérios:

1º. Ser aluno da FFLCH
2º. Não receber bolsa de agência de fomento;
3º. Nunca ter recebido bolsa do PAE;
4º. Estagiar em disciplina obrigatória;
5º. Estar matriculado no Doutorado;
6º. Já ter feito qualificação
7º. Número de semestres para o fim do curso (quanto mais 

perto do fim do curso, melhor classificado)
3. O auxílio financeiro poderá ser concedido por até 4 

(quatro) semestres, sendo 2 (duas) vezes no Mestrado e 2 (duas) 
vezes no Doutorado. Se o aluno não recebeu o auxílio no Mes-
trado, poderá receber 4 (quatro) vezes no Doutorado.

4. A frequência deve ser registrada mensalmente conforme 
definido no termo de compromisso. O auxílio será cortado defi-
nitivamente caso o aluno não entregue a folha de frequência por 
duas vezes, consecutiva ou não.

5. Não poderão receber auxílio os alunos que tenham víncu-
lo empregatício com a USP.

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

7. O termo de compromisso deve ser entregue até o dia que 
antecede o estágio. Caso não o faça, o estágio será cancelado.

Da Supervisão:
1. A supervisão do plano de trabalho ficará a cargo do 

professor responsável pelo oferecimento da disciplina de gradu-
ação, que deverá acessar o Sistema Janus para avalizar ou não 
as inscrições dos alunos, clicando em Janus PAE \> Avaliação 
da Inscrição. Orientadores e Supervisores serão informados por 
e-mail assim que o aluno efetuar a inscrição.

2. A função do supervisor será desvinculada da função de 
orientador, não sendo vedada a coincidência.

Artigo 2º – Nas hipóteses em que, por decorrência de força 
maior, a execução dos serviços se dê em nível reduzido e inferior 
ao contratado, não caberá aplicação de multa por inexecução, 
nos termos do artigo 393 do Código Civil – Lei 10.406/2002 
combinado com o artigo 9º da Resolução USP 7.601, de 21-12-
2018, desde que devidamente justificada e/ou comprovada a 
situação excepcional e de força maior.

Parágrafo único – Nos contratos de serviços contínuos ter-
ceirizados em que a execução esteja em nível reduzido nos ter-
mos do caput, poderá haver o pagamento a título indenizatório, 
mediante a efetiva comprovação, pela Contratada, dos custos 
suportados com a manutenção do quadro dedicado à prestação 
dos serviços à USP, desde que adotadas medidas mitigatórias 
como as previstas na Medida Provisória 927, de 22-03-2020, e 
na Medida Provisória 936, de 01-04-2020.

Artigo 3º – Os Termos Aditivos deverão seguir os modelos-
-padrão a serem disponibilizados pela Procuradoria Geral para 
casos análogos, cujas alterações de mérito administrativo serão 
de responsabilidade da Unidade/Órgão.

Parágrafo único – Fica dispensada a manifestação prévia da 
Procuradoria Geral acerca dos Termos de Aditamento a serem 
firmados pela Unidade/Órgão, desde que não haja alteração do 
modelo-padrão.

Artigo 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE

 Comunicado
Republicação do Edital 09/2020, com alterações nas datas 

de término das inscrições, limite para depósito, entrega da 
ficha de dados pessoais, término do período de avalização pelo 
orientador e supervisor, de início e fim do estágio, da entrega do 
Termo de Compromisso e da entrega do Relatório Final.

A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo, torna pública a abertura de 
inscrições para a seleção de alunos interessados em atuar nas 
disciplinas de graduação da FEA/SP, por meio do Programa 
de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), destinado a aprimorar 
a formação de alunos de pós-graduação a partir do estágio 
supervisionado de docência, em atividades didáticas de gradu-
ação, conforme o disposto nas Diretrizes PAE de 09-12-2010 e 
na Portaria GR 3588 de 10-05-2005, modificada pelas Portarias 
GR4601 de 19-11-2009 e GR 4391 de 03-09-2009.

1. As inscrições para o Estágio Supervisionado em Docência 
estarão abertas no período de 06 de maio a 05-07-2020, através 
do Sistema Janus (http://uspdigital.usp.br/janus) JANUS-PAE-
-Inscrição – 2º semestre de 2020

Não serão aceitas inscrições fora do período mencionado.
Somente poderão realizar a inscrição os alunos que:
a) Concluíram ou estão cursando a Preparação Pedagógica 

até o 1º semestre de 2020;
b) Estejam com matrícula regular;
c) Tenham data limite para depósito posterior a 31-12-2020;
d) Alunos com matrícula trancada ou as alunas em licença 

maternidade poderão realizar a inscrição, porém devem retornar 
de seu afastamento antes do início do estágio.

*Os alunos do Programa de Pós-Graduação em Economia 
da FEA/USP deverão obrigatoriamente contatar a Coordenação 
do Curso para obter orientações antes da efetiva inscrição no 
Sistema Janus.

2. Além de se inscrever, o interessado deverá enviar para 
o e-mail posfea@usp.br até o dia 05 dejulho de 2020, a ficha 
de dados pessoais. Caso tenha realizado a Etapa de Preparação 
Pedagógica em outras Unidades da USP, deve enviar também o 
respectivo comprovante. Os alunos que realizaram a Etapa de 
Preparação Pedagógica na FEA/USP não será necessário enca-
minhar o comprovante.

Será necessário inserir no Sistema Janus, no momento da 
inscrição, o Plano de Trabalho, elaborado pelo aluno juntamente 
com o professor responsável pela disciplina de graduação a ser 
oferecida no semestre letivo seguinte, com a discriminação das 
tarefas de responsabilidade do pós-graduando.

As inscrições deverão ser avalizadas/autorizadas no Sistema 
Janus pelo Orientador do aluno e pelo Professor Supervisor da 
disciplina de Graduação em que o estágio será realizado no 
período de 06 de maio a 06-07-2020. Se um dos dois professores 
não se manifestar ou não avalizar a inscrição, esta será automa-
ticamente cancelada pelo Sistema. É necessária a manifestação 
favorável dos dois professores (orientador e supervisor) para que 
a inscrição seja efetivada.

3. A integração do aluno no Programa de Aperfeiçoamento 
de Ensino – PAE se dará em duas Etapas: Preparação Pedagógica 
e Estágio Supervisionado em Docência, sendo que este terá 
duração de cinco meses, com início em 01 de agosto e término 
em 31-12-2020.

4. O Estágio Supervisionado em Docência caracteriza-se por 
participação em seminários, estudos dirigidos e discussão de 
tópicos em pequenos grupos, bem como organização e partici-
pação em plantões para elucidar dúvidas e aplicação de provas 
e exercícios. Será desenvolvido exclusivamente em disciplina de 
graduação durante cinco meses a partir de 01-08-2020 e não 
poderá exceder 6 horas semanais.

5. O Estágio Supervisionado em Docência do PAE é obriga-
tório para os alunos bolsistas CAPES de Doutorado.

6. Não poderão receber bolsa auxílio do PAE os alunos que 
tenham vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo 
ou que excederam o número de participações no Estágio; isto 
é, que tenham recebido até quatro bolsas, limitando-se a duas 
bolsas no mestrado.

7. Não serão aceitas as inscrições de candidatos fora do 
período de 06 a 05-07-2020 e dos que não apresentarem todos 
os documentos mencionados neste edital.

8. A seleção será feita pela Comissão Coordenadora do PAE 
de acordo com os critérios a seguir: alunos bolsistas CAPES, 
mérito acadêmico, maior tempo no curso e prioridade das 
disciplinas em que serão realizados os estágios. Alunos bolsistas 
CAPES - Demanda Social, deverão cumprir as exigências previs-
tas na Portaria CAPES 76, de 14-04-2010, publicada no D.O.U 
em 19-04-2010, pág 31.

9. Alunos aprovados para o Estágio, após a convocação, 
deverão entregar duas vias do Termo de Compromisso, assinado 
pelo aluno e por duas testemunhas (o campo do “concedente” 
não deverá ser assinado) que ficará disponível no Janus – PAE 
– Termo, por e-mail (posfea@usp.br), no máximo até o dia 
30-07-2020, cuja aprovação pode ser anulada, caso não cumpra 
o prazo estabelecido.

10. Os candidatos selecionados pela Comissão Central do 
PAE, como Bolsistas, serão comunicados por e-mail, no endereço 
informado na ficha de dados pessoais, e terão cinco dias úteis, 
a contar do envio deste e-mail, para comunicar à Comissão do 
PAE/ FEA (via e-mail ou presencial) o número da conta corrente 
no Banco do Brasil, de sua titularidade, caso não tenha informa-
do anteriormente.

11. O aluno que participar do Estágio Supervisionado em 
Docência poderá receber um auxílio financeiro mensal desde 
que não tenha vínculo empregatício com a USP. Em qualquer 
hipótese, voluntário ou bolsista, essa participação não configura 
vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo.

12. O estagiário bolsista ou voluntário deverá entregar na 
Secretaria de Pós-Graduação a folha de frequência preenchida 
e assinada por ele e pelo supervisor até o dia 22 de cada mês.

Os estagiários que não entregarem o controle de frequência 
no prazo estipulado pela Unidade não receberão o pagamento 
da bolsa referente ao mês do ocorrido.

 Turismo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução ST - 3, de 19-05-2020

Institui Grupo de Trabalho com objetivo de analisar 
e aperfeiçoar o arcabouço legislativo no âmbito 
do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos e a classificação de Estâncias 
e de Municípios de Interesse Turístico

Considerando a necessidade de alteração do arcabouço 
legal sobre o Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, 
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 
Turísticos e classificação de Estâncias e de Municípios de Inte-
resse Turístico.

O Secretário de Turismo, conforme Decreto 56.638, de 
01-01-2011, e suas alterações, resolve:

Artigo 1º – Fica instituído, Grupo de Trabalho para analisar 
e aperfeiçoar o arcabouço legislativo no âmbito da Fundo 
de Melhoria dos Municípios Turísticos, do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos e para a 
classificação de Estâncias e de Municípios de Interesse Turístico, 
instituído pelo artigo 146 da Constituição Estadual, Lei 16.283, 
de 15-07-2016 e pela Lei Complementar 1.261, de 29-04-2015.

Parágrafo único – O Grupo de Trabalho instituído pelo 
“caput” deste artigo caberá a elaboração de proposta de refor-
mulação do arcabouço legislativo.

Artigo 2° - O Grupo de Trabalho será composto por:
I. Marcelo Lima Costa, Secretário Executivo;
II. Antonio Vaz Serralha, Diretor do Dadetur;
III. Rodrigo Ramos, Coordenador de Turismo;
IV. Renato Antunes Camargo e Marcia Maria Azeredo, titular 

e suplente representando a Associação das Prefeituras das Cida-
des Estância do Estado de São Paulo;

V. José Roberto Zem e Waldirene Ricanelo, titular e suplente 
representando a Associação dos Prefeitos dos Municípios de 
Interesse Turísticos do Estado de São Paulo.

§1º: A coordenação do Grupo de Trabalho será do Secretário 
Executivo da Secretaria de Turismo.

§2º: Os membros poderão poderá convidar especialistas ou 
profissionais que, por seus conhecimentos e experiência, possam 
contribuir para a realização dos trabalhos.

Artigo 3° O Grupo de trabalho, irá apresentar no prazo de 
até 45, prorrogável por igual período, proposta de alteração 
legislativa.

Artigo 4º A função de membro do Grupo de Trabalho não 
será remunerada, mas considerada como de serviço público 
relevante.

Artigo 5° - A presente resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação.

 Comunicado
Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Federal 

8.666/93, atualizada pela Lei Federal 8.883/94, indicamos a 
seguir o pagamento necessário ao desenvolvimento da Unidade 
Gestora da pasta que deve ser providenciado de imediato, por 
tratar de utilidade pública (telefone), cujo não cumprimento 
implicará prejuízos de ordem interna e externa.
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 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR - 7.639, de 22-5-2020

Dispõe sobre medidas de fiscalização e controle de 
gastos nos contratos administrativos firmados pela 
Universidade de São Paulo em razão da situação 
de emergência e estado de calamidade pública 
decorrentes do coronavírus

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do art. 
42, I, do Estatuto, em razão da necessidade do controle dos 
recursos orçamentários destinados aos contratos administrati-
vos vigentes e da adoção de medidas de redução de despesas 
não essenciais, haja vista a situação de emergência e estado de 
calamidade pública decorrentes do coronavírus no âmbito da 
Universidade de São Paulo e considerando:

– a Lei Federal 13.979, de 06-02-2020, que, ao dispor sobre 
medidas para o enfrentamento da citada emergência, elencou a 
“restrição de atividades [...] de maneira a evitar possível conta-
minação ou propagação do coronavírus” (art. 2º, II);

– o Decreto Estadual 64.881, de 22-03-2020, que decreta 
quarentena no Estado de São Paulo, e alterações posteriores;

– os comunicados do M. Reitor da Universidade de São 
Paulo que, em observância às recomendações das autoridades 
sanitárias, suspendeu as aulas, atividades de extensão e eventos 
científicos presenciais, bem como a visitação aos Museus, tendo 
determinado, ainda, a adoção do trabalho remoto em todas as 
atividades laborais passíveis de serem realizadas dessa maneira, 
mantendo-se contingente presencial no quantitativo mínimo 
necessário para a não interrupção das atividades essenciais 
da USP;

– o Ofício CODAGE/CIRC/002/2020, que, considerando o 
agravamento da pandemia da Covid-19 e a necessidade de 
garantir a segurança não só da comunidade USP como dos 
prestadores de serviços à Universidade, orientou readequações 
e remanejamentos nos contratos de prestação de serviços, baixa 
a seguinte Portaria:

Artigo 1º – Os contratos administrativos que tenham por 
objeto a prestação de serviços devem ser avaliados pelo Diri-
gente da Unidade/órgão da Universidade em conjunto com os 
servidores responsáveis pela gestão dos contratos, tendo por 
finalidade aferir a execução dos serviços atualmente prestados.

Parágrafo único – A avaliação a que se refere o caput deve 
observar as especificidades do serviço, a razoabilidade de sua 
prestação em face do cenário atual, bem como garantir que 
eventuais alterações contratuais não trarão prejuízos quando 
do retorno presencial das atividades da Universidade, podendo 
resultar nas medidas abaixo descritas, sem prejuízo de outras 
previstas em lei:

I. manutenção integral do contrato – em se tratando de 
serviço imprescindível às necessidades da Unidade/órgão na 
forma contratada, sem alterações;

II. redução consensual do contrato – em se tratando de 
ajustes em comum acordo com o prestador de serviço, com o 
consequente ajuste financeiro;

III. redução unilateral do contrato – observado o limite 
quantitativo de 25%, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 
8.666/1993, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 
equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos.

condutor e combustível, Gerson Gonçalves Nunes, Contador, 
RG/MG 6.165.924-1.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data da 
sua assinatura e revoga as disposições em contrário.

 Extrato de Contrato
Processo 79/2018
Contrato 155/2018
1° Termo de Aditamento ao Contrato 155/2018 firmado 

entre a Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo 
- Univesp e a empresa Ação Transportes e Turismo Ltda - objeti-
vando a prestação de serviço de transporte mediante disponibi-
lização de veículos com condutor e combustível

Cláusula Primeira – Do objeto com a supressão
Constitui objeto do presente instrumento a prestação de 

serviços de transporte mediante disponibilização de veículos 
seminovos, 2 veículos do Grupo S-1 (sedan de 1.0 a 1.6); um 
veículo do Grupo S-1 (Hatch de 1.0 a 1.6) e um veículo do 
Grupo S-2 (Minivans/Monovolumes), em caráter não eventual, 
com condutor e combustível, conforme detalhamento e especifi-
cações técnicas constantes do Memorial Descritivo, da proposta 
da contratada e demais documentos constantes do processo 
administrativo em epígrafe.

Cláusula Segunda – Do valor da supressão
Parágrafo Primeiro - O valor total do contrato, após a 

supressão é de R$ 1.117.200, sendo que o valor mensal será 
de R$ 37.240

Parágrafo Segundo - A importância ora estabelecida cor-
responde ao valor estimado total do contrato vigente com 
supressão de 20%, que corresponde a diminuição de um veículo.

Parágrafo Terceiro - Os efeitos financeiros decorrentes do 
acréscimo vigoram a partir de maio de 2020.

Cláusula Terceira – Da ratificação
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições 

contratuais não alteradas pelo presente instrumento. E por 
estarem assim, justas e acertadas, firmam as partes o presente 
instrumento, na presença de duas testemunhas, que também o 
assinam para todos os fins e efeitos de direito.

Data de assinatura: 05-05-2020

 Infraestrutura e Meio 
Ambiente
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E 
BIODIVERSIDADE
 Departamento de Gestão Regional
 Centro Técnico Regional I - Campinas
 Comunicado
O Centro Técnico Regional I de Campinas, da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, localizada na Av. Brasil, 2340 - 
Prédio Central - 2° andar - Jd. Chapadão - Campinas/SP, Tel: (19) 
3790-3742, faz publicar a relação do Auto de Infração Ambien-
tal, para ciência do autuado e também para informar a data e o 
local em que será realizado o Atendimento Ambiental, conforme 
disposto no artigo 6º do Decreto Estadual 60.342/2014.

Auto de Infração Ambiental:20200407004217-1
Proc. Digital: SIMA.016447/2020-68
Autuado: Mario Celso Serrano
CPF:137.521.648-16
RG:26324748
Município da Infração: Sao Jose do Rio Pardo
Comunicado: A sessão do Atendimento Ambiental, foi 

agendada para o dia 15-09-2020 às 11h na Sede do 2º Pelotão 
de Policiamento Ambiental,

Localizado na rua: Dolorata Colosso Cirto, 350 - Jardim do 
Trevo - São João da Boa Vista - SP - fone: 19 3622-2658

Auto de Infração Ambiental:20200407004234-1
Proc. Digital: SIMA.016448/2020-35
Autuado: Luis Antonio Roque
CPF:024.403.208-46
RG:13559736
Município da Infração: Sao Jose do Rio Pardo
Comunicado: A sessão do Atendimento Ambiental, foi 

agendada para o dia 15-09-2020 às 13h na Sede do 2º Pelotão 
de Policiamento Ambiental,

Localizado na rua: Dolorata Colosso Cirto, 350 - Jardim do 
Trevo - São João da Boa Vista - SP - fone: 19 3622-2658

Auto de Infração Ambiental:20200408005429-1
Proc. Digital: SIMA.017107/2020-57
Autuado: Ricardo Jose Schimidt
CPF:115.413.658-28
RG:17374420
Município da Infração: Rio Claro
Comunicado: A sessão do Atendimento Ambiental, foi agen-

dada para o dia 19-12-2022 às 13h na base da Polícia Militar 
Ambiental de Rio Claro

Situado na Avenida Brasil,540 Vila Alema - Rio Claro - São 
Paulo - Fone: 19 3524-2339

 Procuradoria Geral do 
Estado
 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

 Despacho do Procurador do Estado Chefe, de 13-4-
2020

Declarando, com fundamento no inciso II do artigo 24 
da Lei Federal 8666/93, c/ alterações posteriores, e em face da 
competência a mim delegada pela Resolução PGE 83, de 19-10-
1994, a dispensa de licitação para a contratação da empresa 
Imprensa Oficial do Estado, objetivando a prestação de serviços 
renovação de certificação digital e-CPF A-3, para o acesso e 
movimentação de processos judiciais eletrônicos, publicações na 
Imprensa Oficial e para os convênios com a ARISP e SRF.

Em decorrência, fica autorizada a realização da despesa 
no valor de R$ 138,75, Elemento 339040-90, PTRES: 400106, 
UGE: 400117.

 Despacho do Procurador do Estado Chefe, de 15-05-
2020

Com fundamento no inciso II do artigo 24 da Lei Federal 
8666/93, c/ alterações posteriores, e em face da competência a 
mim delegada pela Reso-lução PGE 83, de 19-10-1994, declaro 
a dispensa de licitação para a contratação da empresa Imprensa 
Oficial do estado, objetivando a prestação de serviços renovação 
de certificação digital e-CPF A-3, para o acesso e movimentação 
de processos judiciais eletrônicos, publicações na imprensa 
oficial e para os convênios com a ARISP e SRF.

Em decorrência, fica autorizada a realização da despesa no 
valor de R$ 138,75.
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