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§1º - Entendem-se por atividades acadêmicas aquelas que 
articulam e interrelacionam os componentes curriculares com as 
experiências cotidianas, dentro e fora da escola, possibilitando o 
aprimoramento de competências e habilidades do aluno relacio-
nadas à atividade profissional a que se refere.

§2º - Em todas as habilitações obrigatoriamente o TCC 
será composto de uma apresentação escrita e deverá prezar 
pela organização, clareza e domínio na abordagem do tema, 
com referencial teórico adequado e, considerando a natureza 
e o perfil do técnico que pretende formar, cada Habilitação 
Profissional definirá, por meio de regulamento específico, dentre 
os produtos abaixo, qual corresponderá à representação escrita 
do TCC, quais sejam:

a) Monografia;
b) Protótipo com Manual Técnico;
c) Maquete com Memorial Descritivo;
d) Artigo científico;
e) Projeto de pesquisa;
f) Relatório Técnico.
§3º - Poderão compor o TCC, os produtos abaixo descritos, 

desde que associados a um dos produtos descritos nas alíneas 
“a” a “f” do parágrafo anterior:

* Novas técnicas e procedimentos;
* Preparações de pratos e alimentos;
* Modelos de Cardápios – Ficha técnica de alimentos e 

bebidas;
* Softwares, aplicativos e EULA (End Use License Agree-

ment);
* Áreas de cultivo;
* Áudios e vídeos;
* Resenhas de vídeos;
* Apresentações musicais, de dança e teatrais;
* Exposições fotográficas;
* Memorial fotográfico;
* Desfiles ou exposições de roupas, calçados e acessórios;
* Modelo de Manuais;
* Parecer Técnico;
* Esquemas e diagramas;
* Diagramação gráfica;
* Projeto técnico com memorial descritivo;
* Portfólio;
* Modelagem de Negócios;
* Plano de Negócios.
§4º - Preferencialmente, o TCC deverá ser elaborado e 

desenvolvido em equipe.
§5º - O processo de elaboração do TCC será desenvolvido 

nos componentes de Planejamento do Trabalho de Conclusão de 
Curso e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, 
nos módulos/série previsto(s) no Plano de Curso.

Art. 2º - São objetivos do TCC:
I. contextualizar os currículos;
II. promover a interação da teoria e da prática, do trabalho 

e da educação;
III. proporcionar experiências práticas específicas aos alunos 

por meio do desenvolvimento de projetos, promovendo a inte-
gração com o mundo do trabalho e o convívio sócio-profissional;

IV. propiciar ao aluno o domínio das bases norteadoras da 
profissão de forma ética e compatível com a realidade social, 
desenvolvendo valores inerentes à cultura do trabalho;

V. promover a autonomia na atividade de produção de 
conhecimento científico;

VI. possibilitar o aprimoramento de competências e habi-
lidades do aluno, que lhe facultem o ingresso na atividade 
profissional relacionada à habilitação a que se refere.

CAPÍTULO II - Da Regulamentação
Art. 3º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão regidos 

por regulamento próprio da U.E., aprovado pelo Conselho de 
Escola, atendidas as disposições da Unidade do Ensino Médio 
e Técnico – CETEC.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Regulamento do Trabalho de Con-
clusão de Curso da U.E. deverá fazer parte do Projeto Político 
Pedagógico da escola e definir basicamente:

I. Modalidades de trabalhos e objetivos;
II. Normas para desenvolvimento do TCC;
III. Normas para definição do cronograma de apresentação 

dos trabalhos, dos prazos para entrega dos trabalhos e para 
divulgação da composição das Bancas de Validação e outros, 
se houver;

IV. Critérios de avaliação;
V. Instrumentos para orientação, controle e avaliação dos 

trabalhos.
CAPÍTULO III – Da Organização Administrativa e Didática
Art. 4º - O Coordenador Pedagógico será responsável pela 

qualificação da ação do coletivo da escola, vinculando e articu-
lando o trabalho ao Projeto Político Pedagógico.

PARÁGRAFO ÚNICO - Compete ao Coordenador Pedagó-
gico:

I. articular-se com a Direção da U.E., Coordenadores de 
Curso e responsáveis pelos departamentos envolvidos para 
compatibilizar diretrizes, organização e desenvolvimento dos 
trabalhos;

II. convocar, sempre que necessário, os docentes e os Coor-
denadores dos Cursos para discutir questões relativas à orga-
nização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do TCC;

III. acompanhar o processo de constituição da Banca de 
Validação, se houver, e de definição do cronograma de apresen-
tação dos trabalhos a cada período letivo.

Art. 5º - O Coordenador de Curso será responsável pela ope-
racionalização e permanente avaliação das atividades docentes 
e discentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Compete ao Coordenador de Curso:
I. Delimitar as áreas de conhecimento do TCC em conjunto 

com os professores da habilitação.
II. Atualizar, em conjunto com a equipe escolar, regula-

mentações específicas complementares do TCC da Habilitação 
Profissional.

III. Promover parcerias pedagógicas com empresas e insti-
tuições da área profissional para o enriquecimento tecnológico 
dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos, como estudos 
de caso, melhorias de processo, desenvolvimento de produtos, 
etc.

CAPÍTULO IV – Da Orientação
Art. 6º - A orientação dos trabalhos, entendida como pro-

cesso de acompanhamento didático-pedagógico, será responsa-
bilidade dos professores com aulas atribuídas nos componentes 
curriculares específicos do TCC, de forma articulada e integrada 
aos demais componentes curriculares da habilitação.

§1º - Os docentes do Componente Curricular específico do 
TCC terão como principais atribuições:

I. definir a estrutura do TCC, segundo orientações da Unida-
de do Ensino Médio e Técnico;

II. orientar especificamente o desenvolvimento de cada 
trabalho, no que se refere à problematização, delimitação do 
tema, construção de referenciais teóricos, fontes de pesquisa, 
cronograma de atividades, identificação de recursos etc.;

III.informar aos alunos sobre as normas, procedimentos e 
critérios de avaliação;

IV. acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, segundo 
cronograma estabelecido;

V. avaliar o TCC continuamente, em suas diferentes etapas 
(avaliações parciais e final);

VI. preencher a Ficha de Avaliação do TCC de cada aluno de 
sua turma para composição do prontuário;

VII. encaminhar os trabalhos aprovados à Banca de Valida-
ção (opcional). Caso seja feita opção pela Banca de Validação, 
caberá, ainda, aos docentes dos Componentes Curriculares do 
TCC:

a. organizar o processo de constituição da Banca de Vali-
dação e definir o cronograma de apresentação de trabalhos;

Prazo de execução do objeto do contrato: 10 meses a contar 
da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.

UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 10.000,00.
Data da Assinatura: 14-01-2015.
Não publicado em época oportuna.
UFDPC, em 13-02-2015.
 Extrato de Contrato
Processo: 169004/2014
Contrato: 182 /2015
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Francisco Hélio da Costa
Objeto: A Realização do Projeto “Sarau Bodega do Brasil”, 

relativo ao Edital Proac 31/2014.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 meses a contar 

da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 40.000,00.
Data da Assinatura: 16-01-2015.
Não publicado em época oportuna.
UFDPC, em 13-02-2015.

 Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação
 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Resumos de Apostilamento
Resumo do Termo de Apostilamento Nº. 022/2015 do 

Contrato: 048/13 – Processo: 0275/13 – Contratante: C.E.E.T. 
“PAULA SOUZA” – Contratada: VERDE MAR ALIMENTAÇÃO 
LTDA – Objeto do Contrato: Serviços de Nutrição e Alimentação 
destinada aos alunos da ETEC Antônio Junqueira da Veiga, 
conforme consta nos autos. Apostilamento: Reajustando o Valor 
Mensal do Contrato, com base no índice de fevereiro/2014, para 
R$ 46.213,26 (quarenta e seis mil e duzentos e treze reais e vinte 
e seis centavos). Assinado em 25/02/2015.

Resumo do Termo de Apostilamento Nº. 021/2015 do 
Contrato: 047/13 – Processo: 0283/13 – Contratante: C.E.E.T. 
“PAULA SOUZA” – Contratada: VERDE MAR ALIMENTAÇÃO 
LTDA – Objeto do Contrato: Serviços de Nutrição e Alimenta-
ção destinada aos alunos da ETEC Prof. Francisco dos Santos, 
conforme consta nos autos. Apostilamento: Reajustando o Valor 
Mensal do Contrato, com base no índice de fevereiro/2014, para 
R$ 13.486,14 (treze mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e 
quatorze centavos). Assinado em 25/02/2015.

Resumo do Termo de Apostilamento Nº. 020/2015 do 
Contrato: 072/13 – Processo: 0281/13 – Contratante: C.E.E.T. 
“PAULA SOUZA” – Contratada: VERDE MAR ALIMENTAÇÃO 
LTDA – Objeto do Contrato: Serviços de Nutrição e Alimenta-
ção destinada aos alunos da ETEC Laurindo Alves de Queiroz, 
conforme consta nos autos. Apostilamento: Reajustando o Valor 
Mensal do Contrato, com base no índice de fevereiro/2014, para 
R$ 71.694,32 (setenta e um mil e seiscentos e noventa e quatro 
reais e trinta e dois centavos). Assinado em 25/02/2015.

Resumo de Contrato
Resumo do PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO Contra-

to: 387/13 – Processo: P4364/13 – Contratante: C.E.E.T. “PAULA 
SOUZA” – Contratada: ALPHAGAMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
EIRELI. – Objeto do Contrato: Prestação do Serviço de Vigilância/
Segurança Patrimonial (Desarmada) – EM DIVERSAS UNIDADES 
- ADITAMENTO: INCLUSÃO DE 1 (UM) POSTOS NA EXTENSÃO 
EE PROF ARLINDO BITTENCOURT, SUPRESSÃO DE 1(UM) POSTO 
DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DESARMADA NAS RESPECTIVAS 
EXTENSÕES: EE PROFESSOR OCTAVIO NOVAIS DE CARVALHO, 
EE JOAQUIM LUCIO CARDOSO FILHO, EE GODOFREDO FURTA-
DO, EE BRISABELLA ALMEIDA NOBRE, EE IVONY DE CAMARGO 
SALLES, EE MARIA RIBEIRO GUIMARAES E PRORROGAÇÃO 
POR UM PERIODO DE 120(CENTO E VINTE) DIAS. ASSINADO 
EM 25/02/2015.

Resumo de Contrato
Resumo do Termo de Apostilamento Nº. 023/2015 do 

Contrato: 042/11 – Processo: 0103/11 – Contratante: C.E.E.T. 
“PAULA SOUZA” – Contratada: ATENTO SÃO PAULO SERVIÇOS 
DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI – Objeto do Contrato: 
Serviço de Vigilância/Segurança Patrimonial (Desarmada) em 
Diversas Unidades conforme consta nos autos. Apostilamento: 
Reajustando o Valor Mensal do Contrato, com base no índice 
de Janeiro/2014, para R$ 211.220,89 (duzentos e onze mil e 
duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos). Assinado em 
25/02/2015.

Resumo do Termo de Apostilamento
Resumo do Termo de Apostilamento nº 019/2015 referente 

ao Contrato: 135/14 – Processo: 0630/14 – Contratante: C.E.E.T. 
“PAULA SOUZA” – Contratada: ALPHAGAMA VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA EIRELI – Objeto: O presente apostilamento refere-
se à mudança de subordinação da Classe Descentralizada ETEC 
Itaquera II, alterando da ETEC Zona Leste, para a FATEC 
Miguel Reale, conforme Ofício Dir. nº 0036/2015 - ETEC ZL de 
12/02/2015.

Resumo do Termo de Apostilamento
Resumo do Termo de Apostilamento nº 018/2015 referen-

te ao Contrato: 116/14 – Processo: 8482/13 – Contratante: 
C.E.E.T. “PAULA SOUZA” – Contratada: SOLUÇÕES SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS EIRELI – Objeto: O presente apostilamento 
refere-se à mudança de subordinação da Classe Descentralizada 
ETEC Itaquera II, alterando da ETEC Zona Leste, para a FATEC 
Miguel Reale, conforme Ofício Dir. nº 0036/2015 - ETEC ZL de 
12/02/2015.

 UNIDADE DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

 Portaria do Coordenador do Ensino Médio e Técnico - 
Nº 354, de 25-2-2015

O Coordenador do Ensino Médio e Técnico, no uso de suas 
atribuições, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - Fica instituído o Regulamento Geral do Trabalho 
de Conclusão de Curso – TCC do Ensino Técnico e Manual para 
a Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso das Escolas 
Técnicas pertencentes ao Centro Estadual de Educação Tecno-
lógica Paula Souza.

Artigo 2º - Os documentos referidos no artigo anterior 
deverão ser utilizados na Rede de Escolas Técnicas do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, a partir do ano 
letivo de 2015.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação ficando revogadas as disposições anteriores.

REGULAMENTO GERAL
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC
Ensino Técnico do Centro Paula Souza
CAPÍTULO I - Conceituação e Objetivos
Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui-

se numa atividade escolar de sistematização do conhecimento 
sobre um objeto de estudo pertinente à profissão, desenvolvida 
mediante orientação, acompanhamento e avaliação docente, 
cuja realização é requisito essencial e obrigatório para obtenção 
do diploma de técnico.

 CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO, 
ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO 
DO ESTADO

 Comunicado
Os processos avaliados pelo Setor Técnico da Unidade de 

Preservação do Patrimônio Histórico, que:
1-) Para continuarem o prosseguimento da instrução neces-

sitam de documentação complementar, conforme orientação 
constante em cada item, devem ser atendidos em prazo padrão 
de 60 dias.

2-) Estão isentos de aprovação, poderão ter seus projetos 
excedentes retirados em nosso Protocolo, à Rua Mauá 51, 3º 
andar, São Paulo, de terças e quintas no horário das 10h às 
13hhs e das 14h às 17hhs, 05 dias úteis após a publicação 
no D.O.

Processo 73524
Interessado: Carlos Manuel Santos Eloy Rodrigues Pereira
Referente ao imóvel localizado na Alameda Gabriel Montei-

ro da Silva, 224, Pinheiros, São Paulo - SP
Comunique-se – Para prosseguimento da instrução deverá 

ser apresentado:
Considerando a alteração de mais de 50% do existente, o 

projeto caracteriza-se como nova construção, devendo, portan-
to, atender às diretrizes estabelecidas para o bairro tombado, 
quais sejam:

a) Atender ao disposto na legislação municipal vigente 
à época do tombamento (Art. 11 da Lei municipal 8266, de 
20/06/75) que determina que entre a edificação principal e a 
edificação secundária (que poderá ocupar o recuo de fundo) 
deverá haver afastamento de 1,50m;

b) Indicar o perímetro de área ajardinada sobre terra 
(Correspondente a 30% do total da área do lote) com memória 
de cálculo.

Nota: Não serão computadas para efeito de áreas ajar-
dinadas as superfícies sobre laje e não serão aceitos recobri-
mentos diferentes de jardim sobre terra para cômputo de área 
ajardinada;

c) Indicar, em cortes e elevações, a altura total até o último 
corpo sobrelevado (não admitidas exclusões) para determinação 
do gabarito (inclui ático, caixa d’água, etc);

d) Cotar externamente a edificação e os recuos obrigatórios, 
apresentando memória de cálculo compatível, atendendo, em 
especial, ao recuo de fundos;

e) Representar muro frontal ou apresentar nota informando 
que não haverá muro de fecho.

Nota: Para os imóveis inseridos no polígono tombado dos 
Bairros dos Jardins, a altura máxima dos muros de fechamento 
do lote no alinhamento deverá ser de: (i) 2 metros, quando estes 
tiverem menos de 50% de sua superfície vazada; (ii) 3 metros, 
quando estes tiverem mais de 50% de sua superfície vazada, 
composta de matéria que não vede a visão – Ref. Ata 1633, de 
04-07-2011.

Processo 71295
Interessado: Banco Santander (Brasil) S.A
Referente ao imóvel localizado na Avenida Arnolfo de Aze-

vedo, 61, Pacaembu, São Paulo - SP
Comunique-se – Para prosseguimento da instrução e a 

reiterar em parte os dois Comunique-se anteriores, deverá ser 
apresentado:

a) Conforme a Resolução SC 08/91, de 14-03-1991, de 
tombamento do “Bairro do Pacaembu”, o projeto deverá identi-
ficar, com nome vulgar/científico e foto, a árvore localizada nos 
fundos do lote, que o projeto indica que será mantida;

b) Considerando que o projeto deve conter indicação em 
prancha gráfica do tratamento a ser dado para as áreas per-
meáveis, sendo que 30% da área do lote deverão permanecer 
permeáveis, destinados a ajardinamento com alta densidade 
arbórea, não sendo computada neste cálculo a superfície sobre 
laje, reiteramos que o projeto deverá ser reapresentado com 
memória de cálculo do total da área permeável, inclusive consi-
derando o que seria o gramado no interior do lote. Reiteramos 
que as áreas indicadas deverão estar legíveis (algumas hachu-
ras/blocos estão impossibilitando a leitura);

c) Como o local se trata de corredor o projeto deve indicar 
no recuo frontal 20% de área ajardinada sobre terra, além de 
conter elementos arbóreos a cada 25m² desse recuo frontal, con-
forme a legislação municipal vigente na data do tombamento, 
reiteramos a necessidade de haver 1 elemento arbóreo no recuo 
frontal. O bambu mossô indicado trata-se de espécie arbustiva. 
O projeto deverá indicar o plantio de uma (1) espécie arbórea no 
recuo frontal, com foto comprobatória;

d) Reiteramos que a escritura original deverá ser apresen-
tada. O lote em questão é originário do loteamento da Cia. City, 
portanto, o projeto deverá atender as obrigações contratuais 
previstas na escritura original;

O projeto apresentado deverá estar compatibilizado com o 
manejo autorizado pelo Condephaat no Processo 72634/2014 
(SO de 10-11-2014 Ata 1774) demonstrando a manutenção 
dos elementos arbóreos de número 6 e 12 (tuia e amoreira) no 
projeto, assim como apresentação de levantamento fotográfico 
desses elementos.

Processo 72990
Interessado: Tiner Empreendimentos e Part. Ltda
Referente ao imóvel localizado na Rua Cel. José Venancio 

Dias, Sn, Jaraguá, São Paulo - SP
Comunique-se – Considerando as dúvidas remanescentes 

quanto à implantação dos edifícios inseridos na área envoltó-
ria em questão – em alguns lotes aparecem 2 ou 3 volumes 
representados, o que não é compatível com as informações que 
constam no quadro descritivo dos lotes e das edificações – para 
prosseguimento da instrução, deverá ser encaminhada docu-
mentação referente aos alvarás emitidos pela municipalidade e 
aos projetos das edificações propostas, incluindo a justificativa 
da mudança de uso e dos índices urbanísticos adotados, uma 
vez que são distintos daqueles que constam no projeto aprovado 
por este Condephaat. Da mesma forma, solicitamos o envio da 
anuência do Grapohab.

 UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

 UNIDADE DE FOMENTO E DIFUSÃO DA 
PRODUÇÃO CULTURAL

 Extrato de Contrato
Processo: 182391/2014
Contrato: 181 /2015
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Israel Alan Valério Costa
Objeto: A Realização do Projeto “Hip Hop Rua”, relativo ao 

Edital Proac 32/2014.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 meses a contar 

da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$40.000,00.
Data da Assinatura: 05-02-2015
Não publicado em época oportuna.
UFDPC, em 23-02-2015.
 Extrato de Contrato
Processo: 184809/2014
Contrato: 178/2015
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Manuel Messias da Silva Filho
Objeto: A Realização do Projeto “A Roda da Vida”, relativo 

ao Edital Proac 37/2014.

P. R. 000686/18/CO/2015
O Superintendente do Departamento de Estradas de Roda-

gem do Estado de São Paulo, órgão integrante do Sistema Nacio-
nal de Trânsito, tendo em vista a informação prestada pela Coor-
denadoria de Operação e Segurança Rodoviária, da Diretoria de 
Operações, em conformidade com o que estabelece a Resolução 
396, de 13-12-2011, do Conselho Nacional de Trânsito – Contran 
e Portaria SUP/DER-039 de 18/06/03, resolve homologar os 
instrumentos Eletrônicos Medidores de Velocidade, para veículos 
automotivos, abaixo discriminados, devidamente aprovados e 
registrados no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – Inmetro.
Localização Marca Modelo nº Série nº DER Tipo
SP023 km037+850m Leste Splice SPL- R4R 1608 16490 Fixo
SP023 km037+850m Oeste Splice SPL- R4R 1608 16491 Fixo

Exp. 002713/17/CO/2015
O Superintendente do Departamento de Estradas de Roda-

gem do Estado de São Paulo, órgão integrante do Sistema Nacio-
nal de Trânsito, tendo em vista a informação prestada pela Coor-
denadoria de Operação e Segurança Rodoviária, da Diretoria de 
Operações, em conformidade com o que estabelece a Resolução 
396, de 13-12-2011, do Conselho Nacional de Trânsito – Contran 
e Portaria SUP/DER-039 de 18/06/03, resolve homologar os 
instrumentos Eletrônicos Medidores de Velocidade, para veículos 
automotivos, abaixo discriminados, devidamente aprovados e 
registrados no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – Inmetro.
Localização Marca Modelo nº Série nº DER Tipo
SP291 km023+000m Norte Splice SPL- R4R 1813 16134 Fixo
SP291 km023+000m Sul Splice SPL- R4R 1813 16135 Fixo

Exp. 002710/17/CO/2015
O Superintendente do Departamento de Estradas de Roda-

gem do Estado de São Paulo, órgão integrante do Sistema 
Nacional de Trânsito, tendo em vista a informação prestada 
pela Coordenadoria de Operação e Segurança Rodoviária, da 
Diretoria de Operações, em conformidade com o que estabe-
lece a Resolução 396, de 13-12-2011, do Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN e Portaria SUP/DER-039 de 18/06/03, 
resolve homologar os instrumentos Eletrônicos Medidores de 
Velocidade, para veículos automotivos, abaixo discriminados, 
devidamente aprovados e registrados no Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro.
Localização Marca Modelo nº Série nº DER Tipo
SP425 km087+520m Oeste Splice SPL- R4R 1843 16102 Fixo
SP425 km087+520m Leste Splice SPL- R4R 1843 16101 Fixo

Exp. 002711/17/CO/2015

 DIRETORIA DE ENGENHARIA

 Extrato de Contrato
PR 003329/18/DE/13 – Contratante: DER/SP – Contrato 

17.894-9 – Contratada: Coplaenge Projetos de Engenharia Ltda. 
– Termo de Encerramento 057 – Data: 24.2.15 – Objeto: Contra-
tação de empresa especializada para a elaboração do projeto 
executivo para obras e serviços de de recuperação da pista e dos 
acostamentos no trecho entre o km418,00 e o km429,52, Dis-
trito de Teçaindá a Martinópolis e de duplicação no trecho entre 
o km429,52 e o km450,24, Martinópolis a Presidente Prudente, 
da SP-425, com extensão total de 32,24km. Edital 060/11-CO. 
– Finalidade: Encerramento do Contrato 17.894-9, firmado em 
18.4.12. – Autorização e Aprovação do Superintendente em 
24.2.15 à fl. 59. – Valor Final do Contrato: R$ 2.524.206,42 – 
Reajustamento: Conforme Boletim Demonstrativo à fl. 16 da PR: 
R$ 76.220,27 – Garantia: R$ 122.399,30 – Prazo: 12 meses, a 
contar da 1ª Nota de Serviço datada de 15.5.12, sendo encer-
rado em 15.5.13. – Quitação: As partes declaram nada ter a 
exigir ou a reclamar a qualquer título, relativamente ao contrato 
17.894-9 ora encerrado, outorgando-se reciprocamente, plena, 
geral e irrevogável quitação em relação a quaisquer direitos e 
obrigações oriundas do aludido Contrato, inclusive devolução da 
garantia, sem prejuízo das remanescentes responsabilidades da 
contratada, derivadas do contrato e da lei, ficando ressalvado o 
direito de regresso da Contratante pelo pagamento de eventuais 
importâncias que lhe sejam reclamadas, nas esferas civil, tribu-
tária, trabalhista e previdenciária e cuja responsabilidade, por 
disposição contratual ou legal, seja da Contratada.

 DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 Extrato de Contrato
Edital- 008/DAESP/2014
Modalidade- Tomada de Preços
Processo- 078/2014/DAESP
Contrato- 007/2015
Contratante- DAESP
Contratada- D Geo Geologia e Engenharia Ambiental 

Ltda. - EPP.
Objeto- serviços técnicos especializados de engenharia 

ambiental para investigação ambiental complementar, avaliação 
de risco e monitoramento de águas subterrâneas no Aeroporto 
de Registro - SP

Valor do Contrato- R$ 408.514,00
Caução- R$ 20.425,70
Recursos- U.O. 16056 – Programa de Trabalho: 

26781160711100000 Fonte de Recurso: 001001001 -
Natureza da Despesa: 44905110.
Prazo- 900 dias
Assinatura- 24-02-2015
 Retificação do D.O. de 12-2-2015
No Extrato de Contrato onde se lê: Objeto- Execução de ser-

viços de técnicos especializados de engenharia ambiental, para 
a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos 
Ribeirão Preto/SP leia-se: Objeto– Execução de serviços técnicos 
especializados de engenharia ambiental para o gerenciamento 
de resíduos sólidos no Aeroporto de Ribeirão Preto – SP.

 Cultura
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Comunicado
Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural. A 

Secretaria de Estado da Cultura, considerando que o Instituto 
Samuel Klein - CNPJ: 20.057.650/0001-80, com endereço à Rua 
dos Pinheiros, 1060 – 6º andar, cj. 61 - Pinheiros – São Paulo/ 
SP - cumpriu com as disposições da Resolução Conjunta SF/
SC – 001, de 23-04-2002 e Resolução SC º 140/2002, expedidas 
para efeito de regulamentar os artigos 6º, § 1º e 9º do Decreto 
Estadual 46.655, de 01-04-2002, publicado no D.O. de 02-04-
2002 – Seção I, emito o presente Certificado de Reconhecimento 
de Instituição Cultural, para a entidade acima qualificada.

 Despacho do Secretário, de 25-2-2015
Procedimento: Condephaat/71845/2014. Interessado: André 

Luiz Duque Brumini Patto. Assunto: Pedido de aprovação de 
intervenção. Diante dos elementos que instruem os autos, deci-
do, conforme artigo 39 da Lei Estadual 10.177, de 30-12-1998, 
combinado com o artigo 100, inciso II, alínea “c”, item 2, do 
Decreto Estadual 50.941, de 05-07-2006, conhecer do recurso 
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, restando obstada 
construção de edifício comercial no imóvel situado na Rua Urba-
no Alves de Souza Pereira, Quadra 01, Lote 14, Chácara Orália, 
Taubaté – SP, CEP 12080-231.

Tania
Realce

Tania
Realce
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Autuado: Carlos Regis de Azevedo
CPF: 990.020.359-34
Município da infração: Pilar do Sul
Valor da Multa: R$ 1.050,00
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secre-

taria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação dos 
Autos de Infração Ambiental lavrados, que tiveram agendados 
os atendimentos, conforme disposto no artigo 6º do Decreto 
Estadual 60.342/2014.

Auto de Infração Ambiental 303.538/2014
Autuado: Anderson Raysel
CPF: 301.592.238-65
Município da infração: São Roque
Valor da multa: R$ 41.400,00
Data do atendimento: 20-03-2015, às 11 horas.
Ponto de atendimento 03 – Sorocaba
Auto de Infração Ambiental 303.583/2015
Autuado: Ronaldo Estevão O. Da Costa
CPF: 229.608.798-13
Município da infração: Itu
Valor da multa: R$ 2.000,00
Data do atendimento: 25-03-2015, às 11 horas.
Ponto de atendimento 03 - Sorocaba
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secre-

taria de Estado do Meio Ambiente faz publicar a relação dos 
Autos de Infração Ambiental, com a defesa julgada pelo Diretor 
do CTRF, cujos autuados não foram localizados para entrega de 
notificação via Correios. O prazo para interposição de recurso 
em 2º instância é de 20 dias corridos contados a partir da data 
desta publicação.

Auto de Infração Ambiental 303.904/2014
Autuado: Maria Angélica do Val
CPF: 022.646.358.358-35
RG: 9.817.095
Município da infração: Pirajú-SP
Valor da Multa: R$ 135.000,00
Resultado do Julgamento: Cancelamento
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação 
dos Autos de Infração Ambiental com a defesa não acolhida 
pelo Diretor do CTRF por terem sido apresentadas fora do prazo 
previsto no Decreto Estadual 60.342/2014, cujos autuados não 
foram localizados para entrega de notificação via Correios. Caso 
não sejam adotadas as providências indicadas na notificação ou 
publicação anterior e efetuado o pagamento da multa, o pro-
cesso será submetido à inscrição na dívida ativa para cobrança 
judicial do débito junto a Procuradoria Geral do Estado, além 
de ingresso de ação judicial objetivando a reparação do dano 
ambiental, quando couber.

Auto de Infração Ambiental nº.: 288.459/2014
Autuado: Levi Calvalcante Duarte
CPF: 003.486.059-90
RG: 7.382324-2
Município da infração: Ribeira
Valor da Multa: R$ 10.000,00
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação 
dos Autos de Infração Ambiental, para os quais não foram 
apresentadas defesas e cujos autuados não compareceram ao 
órgão ambiental para adoção das medidas visando à reparação 
dos danos ambientais (quando couber) e/ou quitação da multa 
(quando existente) dentro dos prazos estabelecidos. O prazo 
para comparecer ao Centro Técnico Regional de Fiscalização 
CFA – Sorocaba para adoção das medidas de reparação dos 
danos ambientais e para retirada da guia de recolhimento 
(quando existente) é de 30 dias corridos, contados a partir da 
data desta publicação.

Auto de Infração Ambiental 287.726/2014
Autuado: Lucas Pereira Cavalcante
CPF: 418.574.988-01
RG: 48.593.576-4
Município da infração: Ibiúna
Valor da multa: R$ 9.000,00 (N° da Guia 199.603)
Auto de Infração Ambiental 303.477/2014
Autuado: Mauricio Soares da Silva
CPF: 084.917.104-00
RG: 50.499.507-8
Município da infração: Araçariguama
Valor da multa: R$ 10.000,00 (N° da Guia 195.018)
Auto de Infração Ambiental 307.504/2014
Autuado: José De Camargo
CPF: 181.896.918-13
RG: 30.055.840-5
Município da infração: Apiaí
Valor da multa: R$ 1.200,00 (N° da Guia 203.509)
Auto de Infração Ambiental 303.558/2014
Autuado: Carlos Alberto Prado
CPF: 071.952.628-04
RG: 21.267.841-3
Município da infração: Piedade
Valor da multa: R$ 2.700,00 (N° da Guia 203.443)
Auto de Infração Ambiental 303.610/2014
Autuado: Lucas Pereira Cavalcante
CPF: 418.574.988-01
RG: 48.593.576-4
Município da infração: Ibiúna
Valor da multa: R$ 3.000,00 (N° da Guia 199.576)

 COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

 Decisão de Diretoria 52/2015/I/C, de 24-2-2015

Dispõe sobre a homologação da revisão da Norma 
Técnica CETESB D7.013 - Avaliação e monitora-
mento das operações de desmonte de rocha com 
uso de explosivo na mineração – Procedimento: 
Edição fevereiro de 2015

A Diretoria Plena da CETESB - Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo, à vista de tudo quanto consta do Processo 
CETESB nº N/275/91 (volumes I a IV) e considerando o contido 
no Relatório à Diretoria 001/2015/I/C/, que acolhe, decide:

Artigo 1º: Homologar a revisão da Norma Técnica CETESB 
D7.013 - Avaliação e monitoramento das operações de desmon-
te de rocha com uso de explosivo na mineração – Procedimento: 
Edição fevereiro de 2015, cujo teor consta do Anexo Único que 
integra esta Decisão de Diretoria.

Artigo 2º: Esta Decisão de Diretoria entra em vigor na data 
se sua publicação.

ANEXO ÚNICO
a que se refere o Artigo 1º da Decisão de Diretoria 

052/2015/I/C, de 24-02-2015
NORMA TÉCNICA D7.013
1ª Edição
Fevereiro/2015
8 páginas
Avaliação e monitoramento das operações de desmonte de 

rocha com uso de explosivo na mineração: Procedimento
Title in English:
Rock breaking by using explosives in mining - Procedure
Resumo:
Esta norma fixa as condições mínimas exigíveis para o con-

trole da operação de desmonte de rochas com uso de explosivos 
e seus acessórios, no que se refere à prevenção e mitigação de 
impactos ao meio ambiente e estabelece limites para avaliação 
do incômodo de pressão acústica e velocidade de vibração de 

Auto de Infração Ambiental 127036/2002
Autuado: Jong Hevi Moon
RNE: W412792-B
Município da infração: São Roque
Valor da multa: 366,73
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação 
dos Autos de Infração Ambiental, que foram constatadas o 
abandono das áreas autuadas.

Esclarecemos que a área deverá permanecer assim por 
conta da restrição administrativa de uso imposta à mesma na 
época da autuação. Assim, qualquer interferência na área, deve-
rá ser previamente autorizada pelo órgão competente.

Auto de Infração Ambiental 70552/1995
Autuado: Osvaldo Modesto de Queiroz
CPF: 750.597.708-34
Município da infração: Itapeva
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação 
dos Autos de Infração Ambiental, cujos Termos de Compromisso 
de Recuperação Ambiental não foi firmado.

O prazo para comparecer ao Centro Técnico Regional de Fis-
calização da CFA – Sorocaba para adoção de medidas visando a 
reparação dos danos ambientais é de 30 dias corridos, contados 
a partir da data desta publicação.

Auto de Infração Ambiental 288979/2014
Autuado: Gerson Joaquim da Silva
CPF: 990.794.618-49
Município da infração: Ibiúna
Auto de Infração Ambiental 220474/2009
Autuado: Nilo Fedrigo
CPF: 274.752.550-34
Município da infração: Itaberá
Auto de Infração Ambiental 233803/2009
Autuado: Nilo Fedrigo
CPF: 274.752.550-34
Município da infração: Itaberá
Auto de Infração Ambiental 233804/2009
Autuado: Nilo Fedrigo
CPF: 274.752.550-34
Município da infração: Itaberá
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secre-

taria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar que de acordo 
com as informações prestadas através de vistoria e de relatório 
técnico, foi verificada a regeneração da área objeto do dano 
ambiental do auto relacionado.

Diante do fato, ressaltamos que as áreas ora recuperadas, 
por se tratar de áreas protegidas pela Legislação Ambiental 
em vigor, deverão ser mantidas livres de interferências negati-
vimente impactantes, bem como isolada e protegida da ação 
do fogo, do pastoreio de gado e demais criações, entre outros, 
não devendo ser feita qualquer intervenção sem autorização do 
órgão ambiental competente.

Cabe ainda esclarecer que novas vistorias poderão ser 
realizadas por agentes dessa Coordenadoria ou pela Polícia 
Militar Ambiental.

Auto de Infração Ambiental 211489/2008
Autuado: Carlos Eduardo Pereira de Jesus
CPF: 307.525.958-65
Município da infração: ITU
Valor da multa: R$ 3.356,39
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação 
dos Autos de Infração Ambiental. Com base na Resolução SMA 
32/2010, comunico que a advertência aplicada nos termos dos 
instrumentos acima referenciados, foi convertida em Multa 
simples. O prazo para interposição de recurso contra a multa é 
de 20 dias corridos a partir da data desta publicação. O prazo 
para comparecer ao Centro Técnico Regional de Fiscalização 
CFA – Sorocaba para adoção das medidas de reparação dos 
danos ambientais e para retirada da guia de recolhimento 
(quando existente) é de 30 dias corridos, contados a partir da 
data desta publicação.

Auto de Infração Ambiental 190145/2006
Autuado: Jose Fernando Pereira
CPF: 092.766.878-58
Município da infração: Pilar do Sul
Valor da multa: R$ 90,54
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação 
dos Autos de Infração Ambiental, que tiveram seus relatórios de 
plantio de mudas analisados e constatadas exigências para o 
total cumprimento do Termo de Compromisso de Recuperação 
Ambiental. O autuado deverá apresentar um novo relatório 
contendo as medidas exigidas dentro do prazo exigido.

Auto de Infração Ambiental 172258/2005
Autuado: Moises Garcia de Almeida
CPF: 021.057.828-92
Município da infração: Itaporanga
Exigências: Apresentação de um novo relatório de acom-

panhamento elaborado por profissional habilitado, anexando 
a ART recolhida.

Prazo: Abril de 2015
Auto de Infração Ambiental 255150/2011
Autuado: Fazenda Concorde
CNPJ: 08.066.182/0001-05
Município da infração: Botucatu
Exigências: Faz-se necessário a apresentação de um novo 

relatório, pois as mudas encontram-se pequenas.
Prazo: 12 meses.
Auto de Infração Ambiental 239093/2010
Autuado: Arlindo de Torres Avelino
CPF: 319.387.284-91
Município da infração: Itu
Exigências: Por meio da análise técnica, foi possível cons-

tatar a necessidade da substituição dos exemplares da espécie 
Caesalpinia ferrea, já que as mesmas não são nativas da região.

Prazo: 60 dias a contar da data desta publicação.
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação 
dos Autos de Infração Ambiental, cujos foram verificadas a 
reparação do dano ambiental.

Auto de Infração Ambiental 181821/2010
Autuado: Sergio Souza Soares
CPF: 666.845.018-00
Município da infração: Timburi
Auto de Infração Ambiental 177043/2005
Autuado: Raymundo Durães Netto
CPF: 028.519.958-71
Município da infração: Itatinga
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secre-

taria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação dos 
Autos de Infração Ambiental, com a perda do benefício do des-
conto de 40% do valor da multa, mediante adoção das medidas 
de reparação ou regularização do dano ambiental. Assim sendo, 
faz-se necessário o pagamento do valor integral da multa.

Esclarecemos ainda, que o autuado deverá comparecer ao 
Centro Técnico Regional de Fiscalização da CFA – Sorocaba em 
um prazo de 30 dias a contar desta publicação, para firmar TCRA 
- Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental.

Auto de Infração Ambiental 241330/2010
Autuado: Nilton Ferreira Sarti
CPF: 167.551.078-40
Município da infração: Barra do Chapéu
Valor da Multa: R$ 25.725,00
Auto de Infração Ambiental 265536/2011

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL

 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

 CENTRO TÉCNICO REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO VIII - SOROCABA
 Comunicado
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secre-

taria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação dos 
Autos de Infração Ambiental, dos resultados das decisões sobre 
os recursos julgados em primeira instância, cujos autuados não 
foram localizados para entrega da notificação via Correios e/ou 
Polícia Militar Ambiental. O prazo para interposição de recurso 
em segunda instância é de 20 dias corridos, contados a partir da 
data desta publicação. Já o prazo para comparecer ao Centro 
Técnico Regional de Fiscalização da CFA – Sorocaba para adoção 
de medidas visando a reparação dos danos ambientais (quando 
couber) é de 30 dias corridos, também contados a partir da data 
desta publicação.

Auto de Infração Ambiental 281604/2012
Autuado: Nelson de Camargo
CPF: 111.418.558-28
Município da infração: Ibúna
Valor da multa: Advertência
Resultado: Foi julgado deliberando-se pela necessidade de 

adoção de medidas de reparação do dano ambiental, conforme 
disposto no Termo de Advertência.

Auto de Infração Ambiental 281336/2012
Autuado: Admilson Pereira Verde
CPF: 198.119.318-95
Município da infração: São Roque
Valor da multa: R$ 500,00
Resultado: Foi julgado, deliberando-se pela redução em 

30% do valor da multa.
Auto de Infração Ambiental 281544/2013
Autuado: Ailton de Jesus Araujo
CPF: 081.715.588-01
Município da infração: Ribeirão Branco
Valor da multa: Advertência
Resultado: Foi julgado, deliberando-se pela manutenção do 

presente em todos os seus termos.
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação 
dos Autos de Infração Ambiental, para os quais não foram 
apresentados recursos e cujos autuados não compareceram ao 
órgão ambiental para adoção das medidas visando à reparação 
dos danos ambientais (quando couber) e/ou quitação da multa 
(quando existente) dentro dos prazos estabelecidos. O prazo 
para comparecer ao Centro Técnico Regional de Fiscalização 
CFA – Sorocaba para adoção das medidas de reparação dos 
danos ambientais e para retirada da guia de recolhimento 
(quando existente) é de 30 dias corridos, contados a partir da 
data desta publicação.

Auto de Infração Ambiental 246801/2011
Autuado: Maurilio de Oliveira Santos
CPF: 100.375.228-41
Município da infração: Taquarituba
Valor da multa: R$ 50,00 (N° da Guia 195.113)
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secre-

taria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação dos 
Autos de Infração Ambiental, que devem apresentar relatório 
técnico, elaborado por profissional técnico habilitado, no prazo 
de 30 dias a contar desta publicação. Deverá constar no relató-
rio: fotos atualizadas do local, panorâmicas e aproximadas, cro-
qui de localização da área na propriedade, informações técnicas 
referentes ao plantio ou regeneração natural.

Auto de Infração Ambiental 171298/2005
Autuado: Dirceu Antunes de Lima
CPF: 031.754.118-86
Município da infração: Guapiara
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secre-

taria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação dos 
Autos de Infração Ambiental, aonde se faz necessário o compa-
recimento do autuado neste Centro Técnico para dar prossegui-
mento ao processo, a fim de finalizar as pendências existentes.

O prazo para comparecer ao Centro Técnico Regional de 
Fiscalização da CFA – Sorocaba para adoção de medidas é de 
30 dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

Auto de Infração Ambiental 260516/2009
Autuado: Nelson Soares de Camargo
CPF: 062.748.438-76
Município da infração: São Roque
Valor da multa: Advertência
Auto de Infração Ambiental 265817/2012
Autuado: Dirceu José Petrelli
CPF: 067.903.068-97
Município da infração: Ibiúna
Valor da multa: R$ 240,00
Auto de Infração Ambiental 265816/2012
Autuado: Dirceu José Petrelli
CPF: 067.903.068-97
Município da infração: Ibiúna
Valor da multa: R$ 120,00
Auto de Infração Ambiental 255001/2011
Autuado: Edson Ferreira dos S. Leite
CPF: 311.344.148-37
Município da infração: Capão Bonito
Valor da multa: Advertência
Auto de Infração Ambiental 281710/2013
Autuado: Dorival Silva
CPF: 498.176.128-72
Município da infração: Ibiúna
Valor da multa: Advertência
Auto de Infração Ambiental 104685/2000
Autuado: Marcos Feliciano de Oliveira
CPF: 223.643.078-72
Município da infração: Sarutaiá
Valor da multa: R$ 1.000,00
Auto de Infração Ambiental 281915/2013
Autuado: Moacir Candido de Souza
CPF: 400.387.438-25
Município da infração: Ibiúna
Valor da multa: R$ 1.080,00
Auto de Infração Ambiental 255379/2011
Autuado: Moises Calisto de Almeida
CPF: 347.622.135-00
Município da infração: Porangaba
Valor da multa: Multa Paga
Auto de Infração Ambiental 220496/2009
Autuado: Valdemir Anseloni de Araújo
CPF: 047.413.448-27
Município da infração: Ibiúna
Valor da multa: Advertência
Auto de Infração Ambiental 246781/2011
Autuado: Antonio de Oliveira Pontes
CPF: 266.368.168-72
Município da infração: Taquarituba
Valor da multa: Advertência
Auto de Infração Ambiental 126715/2002
Autuado: Flávio Fogaça Bueno
CPF: 105.929.338-22
Município da infração: Taquarivaí
Valor da multa: R$ 1.102,93

b. divulgar, por meio de documentos internos datados e 
assinados, a relação de alunos, respectivos temas dos trabalhos 
e composição da Banca de Validação;

c. presidir a Banca de Validação dos trabalhos da sua turma;
d. elaborar a ata da Banca de Validação, constando os pare-

ceres emitidos sobre cada trabalho, devidamente assinada por 
todos os integrantes, para composição do prontuário do aluno.

VIII. Escolher, dentre os trabalhos aprovados, os que se 
destacam e sirvam de referência para os próximos trabalhos, 
para que sirvam de referência e fiquem disponíveis no acervo 
da biblioteca/sala de leitura das unidades escolares e verificar, 
no ato de recebimento do TCC gravado em CD-R, se a versão 
entregue está de acordo com as orientações dadas e;

IX.encaminhar à secretaria o Termo de Autorização para 
composição do prontuário do aluno.

CAPÍTULO V – Da Avaliação
Art. 7º – A avaliação do TCC envolve a apreciação:
I. do desenvolvimento do TCC;
II. do trabalho escrito, de acordo com as normas descritas 

no documento Manual de Elaboração de Trabalhos acadêmicos: 
orientações gerais do TCC;

III. da demonstração do produto e/ou materiais resultantes 
do trabalho realizado, quando for o caso.

CAPÍTULO VI – Da Banca de Validação
Art. 8º - A Banca de Validação não é obrigatória. A equipe 

escolar poderá decidir pela submissão ou não dos trabalhos à 
Banca de Validação.

Art. 9º - Caso a equipe escolar opte pela realização da 
Banca de Validação, esta terá como composição básica o Profes-
sor Responsável pelo Componente Curricular Desenvolvimento 
do TCC, como seu presidente, e mais dois professores da U.E.

§1 º - Os critérios para composição da Banca de Validação 
dos trabalhos serão definidos no regulamento específico de cada 
Habilitação Profissional.

§2 º- A critério da Coordenação de Curso, poderá, ainda, 
integrar a Banca de Validação docente de outra instituição de 
ensino ou profissional do setor produtivo considerado autorida-
de na temática do TCC a ser apreciado.

§3 º- A Banca de Validação tem como responsabilidade 
exclusivamente o preenchimento de parecer, sendo vedada a 
atribuição de menções, cuja prerrogativa é exclusivamente do 
professor orientador do componente Desenvolvimento de TCC.

CAPITULO VII – Da entrega
Art. 10º - Os TCC’s selecionados pelo professor orientador 

para disponibilização no acervo da biblioteca ou sala de leitura 
devem ser entregues em formato eletrônico (gravados em 
CDR em versão PDF), juntamente com o Termo de Autorização 
(ANEXO ÚNICO) devidamente assinado, ao professor orientador, 
que deverá definir o prazo de entrega.

CAPITULO VIII – Da guarda e disponibilização
Art. 11º - Os TCC’s devem ficar armazenados na Biblioteca 

da unidade pelo período de 5 anos. Após esse período serão reti-
rados da biblioteca e não ficarão mais disponíveis para consulta. 
Para que o TCC fique disponível na íntegra e/ou disponibilizado 
on-line é obrigatória a assinatura do Termo de Autorização.

CAPITULO IX – Da normalização
Art. 12º - Os TCC’s devem ser formatados/normalizados de 

acordo com ABNT-NBR, seguindo o Manual do TCC.
Art. 13º- Os casos omissos serão resolvidos pela Direção 

da U.E.

 Habitação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Termo de Alteração de Convênio
Processo SH – 384/05/2014
2º Termo de Alteração do Convênio, celebrado entre o 

Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado 
da Habitação e o Município de Ribeirão do Sul, objetivando a 
transferência de recursos do Fundo Estadual da Habitação para 
obras de Infraestrutura urbana.

Pelo presente termo de alteração contratual, de um lado 
a Secretaria da Habitação, doravante denominada Secretaria, 
neste ato representada pelo Secretário da Habitação, Nelson 
Baeta Neves Filho, do outro o Município de Ribeirão do Sul, 
doravante denominado Município, representado por sua Pre-
feita Eliana Maria Rorato Manso, na presença das testemunhas 
infra-assinadas, resolvem, de acordo com o disposto em sua 
Cláusula Primeira, parágrafo único, e Terceira, inciso II – alínea 
c, alterar a Cláusula Primeira e Quarta do Termo de Convênio, 
e ratificar todas as suas demais cláusulas do convênio firmado 
em 22-05-2014.

Cláusula Primeira – Do Objeto - a cláusula primeira passará 
a ser:

Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos 
financeiros, oriundos do Fundo Estadual de Habitação, para a 
execução de obras de "Infraestrutura urbana", (recapeamento 
asfáltico), na Rua Ermelinda Domingues Davini, Rua Eduardo 
Martins Romeira, Rua Giacomo Beffa e Rua José Silvério de 
Souza, pertencentes ao Conjunto Habitacional Jardim Planalto, 
nos termos do novo Plano de Trabalho, Planilha Orçamentária e 
Projeto aprovado pela Secretaria da Habitação, que passa a fazer 
parte integrante deste Convênio.

Cláusula Segunda – Do Valor – a cláusula quarta passará 
a ser:

Desta maneira o valor total do presente Convênio passará 
a ser de R$96.327,34, sendo de responsabilidade da Secretaria 
a quantia de R$ R$96.327,34, nos termos do Plano de Trabalho, 
Planilha Orçamentária e Projeto aprovado pela Secretaria da 
Habitação, que passa a fazer parte integrante deste Convênio.

Data da Assinatura, 03-02-2015.
 Extrato de Prorrogação
Em cumprimento ao que dispõe a Cláusula Décima Primeira, 

do Decreto 54.199, de 02-04-2009, fica prorrogado o convênio 
referente ao Município adiante discriminado: São José do Rio 
Pardo, Processo SH- 1050/05/2009 prorrogado de 13-12-2014 
até 13-12-2015.

 Meio Ambiente
 COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE 
E RECURSOS NATURAIS

 Apostila do Coordenador, de 25-2-2015
Processo SMA: 8.413/2010. Interessado: Coordenadoria de 

Biodiversidade e Recursos Naturais. Assunto: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de manutenção e conser-
vação em jardinagem para o Centro Técnico Regional de Bauru. 
Apostilamento do Contrato 11/2010/SMA-CBRN. Não houve a 
possibilidade de acordarmos a aplicação de índice de reajuste 
inferior à variação do IPC/FIPE, ou seja, 5,45%. Assim sendo, 
notadamente a previsão do artigo 73, do Decreto 57.933/12 e 
nos termos do parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei federal 8.666/93 
e do parágrafo 8º, do artigo 62, da Lei estadual 6.544/1989, 
autorizo o reajuste de preços referente a contratação de serviço 
de informática e automação – prestação de serviços de locação 
de equipamentos de informática. Autorizo também a realização 
da despesa estimada em R$ 1.867,56, necessária para suprir as 
despesas mensais reajustadas. Torno sem efeito o apostilamento 
do contrato datado de 19-11-2014.

Tania
Realce


