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 Atos do Governador

 DESPACHOS DO GOVERNADOR

 DESPACHO DO GOVERNADOR, 

DE 25-5-2015

No processo CEETEPS-5.976-14 (SGP-10.908-15), sobre 
autorização para a abertura de concurso público: “Diante dos 
elementos de instrução do processo, da exposição de motivos 
do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação e à vista das manifestações das Secretarias 
de Planejamento e Gestão e da Fazenda, autorizo o Centro 
Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - Ceeteps a 
adotar as providências necessárias para a abertura de concurso 
público, visando ao preenchimento de 192 empregos públicos 
de Professor de Ensino Superior, 436 de Professor de Ensino 
Médio e Técnico e 880 de Auxiliar Docente, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, observadas as disponi-
bilidades orçamentárias e obedecidos os demais preceitos legais 
e regulamentares atinentes à espécie.”

 Casa Civil

 UNIDADE DE RELACIONAMENTO 

COM MUNICÍPIOS

 Termo de Convênio

PROCESSO: 27294/2015
CONVÊNIO: 067/2015
PARECER JURÍDICO: 164/2015
PARTÍCIPES: CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONA-

MENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ
OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio a transfe-

rência de recursos financeiros para a 2.703,23 m² de pavimen-
tação asfaltica e 95,7 m³ de guias e sarjetas em vias urbanas no 
município, conforme projeto às fls. 12/28.

VALOR: O valor do presente Convênio é de 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), de responsabilidade do 
ESTADO.

RECURSOS: Os recursos necessários à execução do presente 
Convênio são originários do Tesouro do Estado e irão onerar a 
Natureza da Despesa 444051-01 – Transferências à Municípios 
- Obras, Código 51.01.06 - Subsecretaria de Relacionamen-
to com Municípios - SRM, Programa de Trabalho Resumido 
04.127.2913.2272.0000 – Programa de Atuação Especial em 
Municípios, da dotação orçamentária do corrente exercício da 
CC/SRM.

PRAZO: O prazo para a execução do presente Convênio será 
de até 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data 
de sua assinatura.

ASSINATURA: 25-05-2015
 1º Termo de Aditamento

PROCESSO: 49909/2015 (1009/2014)
CONVÊNIO: 065/2014
PARECER JURÍDICO: 0413/2015
OBJETO: infraestrutura urbana em vias do Município
PARTÍCIPES: CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONA-

MENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA
CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira, que trata Do 

Objeto, passa a ter a seguinte redação: O presente convênio 
tem como objeto a transferência de recursos financeiros para 
execução de 16.903,55m² de recapeamento asfáltico em vias do 
Município, conforme projeto às fls. 13/38 e 106/119.

VIAS A SEREM BENEFICIADAS:
RUA IRINEU SOUZA FREIRE, no trecho entre a Rua Joaquim 

de Paula Vella e a Rua Antônio Pípolo Sobrinho – 2.691,71m²
RUA IRINEU RUSSO, no trecho entre a Rua Maura Aparecida 

Amaro Romão e a Rua Santa Izabel – 2.801,04m²
RUA MIGUEL ANTONUCCI, no trecho entre a Rua Terezinha 

Taiatela e a Rua Júlia Bertiotti – 3.348,40m²
RUA ANTÔNIO DE SOUZA REIS, no trecho entre a Rua 

Domingos Souza Reis e a Rua José Teodoro Ramos – 796,84m²
RUA IRINEU ANTÔNIO LUCHINI, no trecho entre a Rua 

Domingos Souza Reis e a Rua José Teodoro Ramos – 852,84m²
RUA DOMINGOS SOUZA REIS, no trecho entre a Rua Salva-

dor Farah e a Rua Irineu Antônio Luchini – 2.053,57m²
RUA URIAS LEITE, no trecho entre a Rua Boituva e a Rua 

José Gozzi – 1.227,24m²
RUA LUIZ DIAS, no trecho que se inicia na Rua até a Rua 

Simão Garrido – 1.082,74m² RUA SANTA RITA, no trecho entre 
a Rua Adolfo Cavina até a Rua Tomaz Zonfrilli - 2.049,15m²

PARÁGRAFO ÚNICO: O Secretário-Chefe da Casa Civil, após 
manifestação favorável do responsável pela Unidade de Articu-
lação com Municípios, amparada em pronunciamento do setor 
técnico da Unidade, poderá autorizar modificações incidentes 
sobre o plano de trabalho de que trata o "caput", para sua 
melhor adequação técnica ou financeira, vedadas a alteração do 
objeto do ajuste ou acréscimo de valor.

CLÁUSULA SEGUNDA A Cláusula Terceira, que trata Das 
Obrigações dos Partícipes, passa a ter a seguinte redação: Para a 
execução do presente convênio o ESTADO e o MUNICÍPIO terão 
as seguintes obrigações:

I - COMPETE AO ESTADO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
II - COMPETE AO MUNICÍPIO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
d) Inalterada.
e) Inalterada.
f) Inalterada.
g) Inalterada.
h) Inalterada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de contas a que se 

refere a alínea “e” do inciso II desta cláusula será encaminhada 
pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias contados do encerramento da obra detalhada no crono-
grama físico-financeiro às fls. 38 e 120, e será encartada aos 
autos do processo correspondente para exame por parte do 
órgão competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Inalterado.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Inalterado.
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas todas as disposições 

do Convênio firmado em 27/03/2014, naquilo em que não coli-
direm com as ora estabelecidas.

ASSINATURA: 25-05-2015
1º Termo de Aditamento

PROCESSO: 31717/2015 (0174/2013)
CONVÊNIO: 024/2013
PARECER JURÍDICO: 0438/2015
OBJETO: obras de melhoria da Quadra Esportiva do Bairro 

Itaim
PARTÍCIPES: CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONA-

MENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE ITU
CLÁUSULA PRIMEIRA A Cláusula Terceira, que trata Das 

Obrigações dos Partícipes, passa a ter a seguinte redação: Para a 
execução do presente convênio o ESTADO e o MUNICÍPIO terão 
as seguintes obrigações:

I - COMPETE AO ESTADO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
II - COMPETE AO MUNICÍPIO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
d) Inalterada.
e) Inalterada.
f) Inalterada.
g) Inalterada.
h) Inalterada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de contas a que se 

refere a alínea “e” do inciso II desta cláusula será encaminhada 
pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias contados do encerramento da obra detalhada no crono-
grama físico-financeiro às fls. 30 e 117, e será encartada aos 
autos do processo correspondente para exame por parte do 
órgão competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Inalterado.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Inalterado.
CLÁUSULA SEGUNDA: A Cláusula Sétima, que trata Do 

Prazo de Vigência, passa a ter a seguinte redação: O prazo para 
a execução do presente Convênio será de até 1.087 (um mil e 
oitenta e sete) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Inalterado
PARÁGRAFO SEGUNDO: Inalterado
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas todas as disposições 

do Convênio firmado em 07/05/2013, naquilo em que não coli-
direm com as ora estabelecidas.

ASSINATURA: 25-05-2015
1º Termo de Aditamento

PROCESSO: 31808/2015 (0908/2012)
CONVÊNIO: 537/2012
PARECER JURÍDICO: 0439/2015
OBJETO: obras para reforma da Praça São Cristovão
PARTÍCIPES: CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONA-

MENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE ITU
CLÁUSULA PRIMEIRA A Cláusula Terceira, que trata Das 

Obrigações dos Partícipes, passa a ter a seguinte redação: Para a 
execução do presente convênio o ESTADO e o MUNICÍPIO terão 
as seguintes obrigações:

I - COMPETE AO ESTADO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
II - COMPETE AO MUNICÍPIO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
d) Inalterada.
e) Inalterada.
f) Inalterada.
g) Inalterada.
h) Inalterada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de contas a que se 

refere a alínea “e” do inciso II desta cláusula será encaminhada 
pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias contados do encerramento da obra detalhada no cronogra-
ma físico-financeiro às fls. 28 e 80, e será encartada aos autos 

- Rua Ângelo de Souza - 941,26 m² de recapeamento 
asfáltico, no trecho entre a Avenida Altino Arantes e a Avenida 
Carlos Gomes.

- Rua Floriano Peixoto - 1.461,47 m² de recapeamento 
asfáltico, no trecho entre a Avenida Rui Barbosa e a Avenida 
Carlos Gomes.

- Avenida Rui Barbosa - 1.260,48 m² de recapeamento 
asfáltico, no trecho entre a Rua Floriano Peixoto e a Rua Pres-
ciliano Pinto.

- Rua Marino Menandro - 1.398,83 m2 de recapeamento 
asfáltico, no trecho entre a Avenida Carlos Gomes e a Avenida 
Altino Arantes.

- Avenida Altino Arantes - 992,25 m2 de recapeamento 
asfáltico, no trecho entre a Rua Feliciano Cunha e a Rua Marino 
Menandro.

- Rua Feliciano Cunha - 1.530,94 m2 de recapeamento 
asfáltico, no trecho entre a Avenida Carlos Gomes e a Avenida 
Altino Arantes.

- Rua Marino Menandro (trecho 1) - 1.583,96m² de recape-
amento asfáltico, no trecho entre a Avenida Carlos Gomes e a 
Avenida Rui Barbosa.

- Rua Marino Menandro (trecho 2) - 1.467,20m² de recape-
amento asfáltico, no trecho a Avenida Rui Barbosa e a Avenida 
Rio Branco

PARÁGRAFO ÚNICO: O Secretário-Chefe da Casa Civil, após 
manifestação favorável do responsável pela Unidade de Rela-
cionamento com Municípios, amparada em pronunciamento do 
setor técnico da Unidade, poderá autorizar modificações inciden-
tes sobre o plano de trabalho de que trata o "caput", para sua 
melhor adequação técnica ou financeira, vedadas a alteração do 
objeto do ajuste ou acréscimo de valor.

CLÁUSULA SEGUNDA A Cláusula Terceira, que trata Das 
Obrigações dos Partícipes, passa a ter a seguinte redação: Para a 
execução do presente convênio o ESTADO e o MUNICÍPIO terão 
as seguintes obrigações:

I - COMPETE AO ESTADO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
II - COMPETE AO MUNICÍPIO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
d) Inalterada.
e) Inalterada.
f) Inalterada.
g) Inalterada.
h) Inalterada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de contas a que se 

refere a alínea “e” do inciso II desta cláusula será encaminhada 
pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias contados do encerramento da obra detalhada no crono-
grama físico-financeiro às fls. 34 e 115, e será encartada aos 
autos do processo correspondente para exame por parte do 
órgão competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Inalterado.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Inalterado.
CLÁUSULA TERCEIRA: A Cláusula Quarta, que trata Do Valor, 

passa a ter a seguinte redação: O valor do presente Convênio é 
de R$ 304.790,28 (trezentos e quatro mil setecentos e noventa 
reais e vinte e oito centavos), dos quais R$ 300.000,00 (trezen-
tos mil reais), de responsabilidade do ESTADO e o restante de 
responsabilidade da PREFEITURA.

CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas todas as disposições 
do Convênio firmado em 04/12/2013, naquilo em que não coli-
direm com as ora estabelecidas.

ASSINATURA: 25-05-2015
1º Termo de Aditamento

PROCESSO: 34099/2015 (2109/2012)
CONVÊNIO: 759/2012
PARECER JURÍDICO: 0437/2015
OBJETO: obras de infraestrutura urbana no Bairro Planalto 

do Sol
PARTÍCIPES: CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONA-

MENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA 
D´OESTE

CLÁUSULA PRIMEIRA A Cláusula Terceira, que trata Das 
Obrigações dos Partícipes, passa a ter a seguinte redação: Para a 
execução do presente convênio o ESTADO e o MUNICÍPIO terão 
as seguintes obrigações:

I - COMPETE AO ESTADO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
II - COMPETE AO MUNICÍPIO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
d) Inalterada.
e) Inalterada.
f) Inalterada.
g) Inalterada.
h) Inalterada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de contas a que se 

refere a alínea “e” do inciso II desta cláusula será encaminhada 
pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias contados do encerramento da obra detalhada no cronogra-
ma físico-financeiro às fls. 23 e 88, e será encartada aos autos 
do processo correspondente para exame por parte do órgão 
competente.

do processo correspondente para exame por parte do órgão 
competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Inalterado.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Inalterado.
CLÁUSULA SEGUNDA: A Cláusula Sétima, que trata Do 

Prazo de Vigência, passa a ter a seguinte redação: O prazo para 
a execução do presente Convênio será de até 1.434 (um mil 
quatrocentos e trinta e quatro) dias, contados a partir da data 
de sua assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Inalterado
PARÁGRAFO SEGUNDO: Inalterado
CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas todas as disposições 

do Convênio firmado em 25/05/2012, naquilo em que não coli-
direm com as ora estabelecidas.

ASSINATURA: 25-05-2015
1º Termo de Aditamento

PROCESSO: 33007/2015 (1410/2013)
CONVÊNIO: 280/2013
PARECER JURÍDICO: 0453/2015
OBJETO: Infraestrutura urbana em diversas vias do Muni-

cípio
PARTÍCIPES: CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONA-

MENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE PINDORAMA
CLÁUSULA PRIMEIRA A Cláusula Terceira, que trata Das 

Obrigações dos Partícipes, passa a ter a seguinte redação: Para a 
execução do presente convênio o ESTADO e o MUNICÍPIO terão 
as seguintes obrigações:

I - COMPETE AO ESTADO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
II - COMPETE AO MUNICÍPIO:
a) Inalterada.
b) Inalterada.
c) Inalterada.
d) Inalterada.
e) Inalterada.
f) Inalterada.
g) Inalterada.
h) Inalterada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de contas a que se 

refere a alínea “e” do inciso II desta cláusula será encaminhada 
pelo MUNICÍPIO ao ESTADO, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias contados do encerramento da obra detalhada no crono-
grama físico-financeiro às fls. 58 e 276, e será encartada aos 
autos do processo correspondente para exame por parte do 
órgão competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Inalterado.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Inalterado.
CLÁUSULA SEGUNDA: A Cláusula Quinta, que trata Da Libe-

ração dos Recursos Financeiros, passa a ter a seguinte redação: 
Os recursos de responsabilidade do ESTADO serão repassados 
ao MUNICÍPIO parceladamente, em conformidade com o Plano 
de Trabalho aprovado no âmbito da Secretaria de Planejamento 
e Desenvolvimento Regional, desde que atendidas as formalida-
des legais e regulamentares vigentes, nas seguintes condições:

I - 1ª parcela: Inalterada
II - 2ª parcela: no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), a ser paga em até 30 (trinta) dias, após a 
assinatura deste Termo de Aditamento, desde que aprovada as 
contas da parcela anterior;

CLÁUSULA TERCEIRA: A Cláusula Sétima, que trata Do 
Prazo de Vigência, passa a ter a seguinte redação: O prazo para 
a execução do presente Convênio será de até 782 (setecentos e 
oitenta e dois) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Inalterado
PARÁGRAFO SEGUNDO: Inalterado
CLÁUSULA QUARTA: Ficam mantidas todas as disposições 

do Convênio firmado em 10/09/2013, naquilo em que não coli-
direm com as ora estabelecidas.

ASSINATURA: 25-05-2015
1º Termo de Aditamento

PROCESSO: 50505/2015 (2997/2013)
CONVÊNIO: 884/2013
PARECER JURÍDICO: 0448/2015
OBJETO: Infraestrutura urbana em vias do Município
PARTÍCIPES: CASA CIVIL/SUBSECRETARIA DE RELACIONA-

MENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE PLANALTO
CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira, que trata Do 

Objeto, passa a ter a seguinte redação: O presente convênio 
tem como objeto a transferência de recursos financeiros para 
execução de 16.651,87m² de recapeamento asfáltico em vias do 
Município, conforme projeto às fls. 14/34 e 99/115.

Vias a serem beneficiadas:
- Rua Amadeu Torres Lopes - 1.393,08 m² de recapeamento 

asfáltico, no trecho entre a Avenida Carlos Gomes e a Avenida 
Altino Arantes;

- Avenida Altino Arantes - 1.613,68 m² de recapeamento 
asfáltico, no trecho entre a Rua Presciliano Pinto e a Rua Ângelo 
de Souza.

- Avenida Carlos Gomes - 1.166,00 m² de recapeamento 
asfáltico, no trecho entre a Rua Floriano Peixoto e a Rua Castro 
Alves.

- Avenida Carlos Gomes - 929,28 m² de recapeamento 
asfáltico, no trecho entre a Rua Castro Alves e a Rua Jose do 
Patrocínio.

- Avenida Carlos Gomes - 913,44 m² de recapeamento 
asfáltico, no trecho entre a Rua José do Patrocínio e a Rua 
Amadeu Torres Lopes.

Volume 125 • Número 96 • São Paulo, terça-feira, 26 de maio de 2015 www.imprensaofi cial.com.br

Atos do Governador

 DESPACHOS DO GOVERNADOR

 DESPACHO DO GOVERNADOR, 

DE 25-5-2015

No processo CEETEPS-5.976-14 (SGP-10.908-15), sobre 
autorização para a abertura de concurso público: “Diante dos 
elementos de instrução do processo, da exposição de motivos 
do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação e à vista das manifestações das Secretarias 
de Planejamento e Gestão e da Fazenda, autorizo o Centro 
Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - Ceeteps a 
adotar as providências necessárias para a abertura de concurso 
público, visando ao preenchimento de 192 empregos públicos 
de Professor de Ensino Superior, 436 de Professor de Ensino 
Médio e Técnico e 880 de Auxiliar Docente, sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, observadas as disponi-
bilidades orçamentárias e obedecidos os demais preceitos legais 
e regulamentares atinentes à espécie.”

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 26 de maio de 2015 às 03:36:00.


