
Comunicado

GESTÃO PÚBLICA
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO
Artigo 115 da CE
Suplemento Especial

A Unidade Central de Recursos Humanos, à vista do que dispõe o § 2º do artigo 
5º do Decreto nº 50.881, de 14 de junho de 2006 (Institui o Sistema Único de Ca-
dastro de Cargos e Funções-Atividades - SICAD, da Administração Direta e das 
Autarquias do Estado) COMUNICA aos órgãos setoriais de recursos humanos 
da Administração Direta e Autarquias do Estado que as informações relativas 
à quantidade de cargos, empregos públicos e funções-atividades, ocupados e 
vagos, em 31 de dezembro de 2012, serão publicadas em Suplemento Especial 
do Diário Ofi cial do Estado, Executivo, Seção I, no dia 30 de abril de 2013, em 
cumprimento ao disposto no § 5º, do artigo 5º, da Constituição Estadual. 

As entidades fundacionais, de economia mista e as empresas públicas deverão, 
para atendimento ao dispositivo constitucional, encaminhar diretamente à 
Imprensa Ofi cial do Estado S.A - IMESP, impreterivelmente até o dia 15 de abril 
de 2013, o quantitativo de seus quadros. 

O arquivo deverá vir no formato texto com tabulação e salvo como texto 
sem formatação e enviado para o email:

artigo115-2013@imprensaofi cial.com.br

Quaisquer esclarecimentos sobre transmissão e publicação entrar em contato 
com a Imprensa Ofi cial do Estado pelos telefones: (011) 2799-7615/7616.
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 DECRETO Nº 59.061, 
DE 10 DE ABRIL DE 2013

Declara de utilidade pública para fins de desapro-
priação e instituição de servidão administrativa, 
pela Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo - SABESP, área e faixa de terra neces-
sárias à implantação de poço profundo e acesso, 
integrantes do Sistema de Abastecimento de Água 
- S.A.A., situadas no Bairro do Barreiro, zona rural 
do Município de Piacatu, Comarca de Bilac, e dá 
providências correlatas

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 2º, 6º 
e 40 do Decreto-Lei federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 
alterado pela Lei federal nº 2.786, de 21 de maio de 1956,

Decreta:
Artigo 1º - Ficam declaradas de utilidade pública para fins 

de desapropriação e instituição de servidão administrativa, 
pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo - SABESP, empresa concessionária de serviço público, 
por via amigável ou judicial, área e faixa de terra necessárias à 
implantação de poço profundo e acesso, integrantes do Sistema 
de Abastecimento de Água, no município, ou a outro serviço 
público, situadas no Bairro do Barreiro, Município de Piacatu, 
Comarca de Bilac, descritas e caracterizadas na planta cadastral 
de código RET-5650/09 e memorial descritivo, constantes do 
Processo ARSESP-371/2010, referentes ao cadastro SABESP n° 
0614/005, totalizando 678,76m2, dentro dos perímetros a seguir 
descritos, que constam pertencer a Euclásio Garruti:

I - faixa de servidão administrativa, área 1 (A-B-C-D-E-F-
G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-A) = 553,76m2, descrição: uma faixa em 
uma área de terras, medindo 4,00m de largura, situada no 
Sítio São Marcus, em uma área rural, pertencente a matrícula 
nº 487 do 1º CRI, do Municipio de Piacatu - SP, Comarca de 
Bilac - SP, representada no desenho SABESP RET-5650/09, 
tendo seu início no ponto, aqui designado "A", de coorde-
nadas N=7.614.195,3481m e E=541.348,4571m, localizado 
numa distância de 110,21m do ponto 1, de coordenadas 
N=7.614.240,8420m e E=541.248,0770m (titulado), cravado 
no vértice comum as divisas com a Estrada Municipal PCT-
030 (titulada) e terras de Vânia Sueli Rosseto Baños (titula-
da); deste segue por uma distância de 4,88m, com azimute 
de 114°22'51" confrontando com a área Estrada Municipal 
PCT-030, até o ponto aqui designado "B", de coordenadas 
N=7.614.193,3346m e E=541.352,8998m; deste segue à direita 
por uma distância de 14,36m, com azimute de 239°17'20" 
confrontando com a área da mesma propriedade, até o ponto 
aqui designado "C", de coordenadas N=7.614.186,0010m 
e E=541.340,5541m; deste segue à esquerda por uma curva 
com raio de 10,00m e desenvolvimento de 11,61m, con-
frontando com a área da mesma propriedade, até o ponto 
aqui designado "D", de coordenadas N=7.614.176,1457m e 
E=541.335,7407m, deste segue à esquerda por uma distância 
de 47,94m, com azimute de 172°46'26" confrontando com a 
área da mesma propriedade, até o ponto aqui designado "E", de 
coordenadas N=7.614.128,5878m e E=541.341,7706m, deste 
segue à direita por uma curva com raio de 14,00m e desen-
volvimento de 12,58m, confrontando com a área da mesma 
propriedade, até o ponto aqui designado "F", de coordenadas 
N=7.614.117,0586m e E=541.337,9108m, deste segue à direita 
por uma distância de 23,69m, com azimute de 224º14'44", 
confrontando com a área da mesma propriedade , até o ponto 
aqui designado "G", de coordenadas N=7.614.100,0908m e 
E=541.321,3841m, deste segue à esquerda por uma curva com 
raio de 10,00m e desenvolvimento de 6,25m, confrontando 
com a área da mesma propriedade, até o ponto aqui designado 
"H", de coordenadas N=7.614.094,5749m e E=541.318,6550m, 
deste segue à direita por uma distância de 21,63m com 
azimute de 188º24'13" confrontando com a área da mesma 
propriedade, até o ponto aqui designado "I", de coordenadas 
N=7.614.073,1724m e E=541.315,4932m, deste segue à direita 
por uma distância de 4,00m com azimute de 278º24'13", con-
frontando com a área da Sabesp, até o ponto aqui designado 
"J", de coordenadas N=7.614.073,7569m e E=541.311,5361m, 
deste segue à direita por uma distância de 21,63m com 
azimute de 08º24'13", confrontando com a área da mesma 
propriedade até o ponto aqui designado "K", de coordenadas 
N=7.614.095,1595m e E=541.314,6979m, deste segue por 
uma curva com raio de 14,00m e desenvolvimento de 8,76m, 
confrontando com a área da mesma propriedade, até o ponto 
aqui designado "L", de coordenadas N=7.614.102,8817m e 
E=541.318,5186m, deste segue à direita por uma distância 
de 23,69m com azimute de 44º14'44", confrontando com a 
área da mesma propriedade até o ponto aqui designado "M", 
de coordenadas N=7.614.119,8495m e E=541.335,0453m, 
deste segue à esquerda por uma curva com raio de 10,00m e 
desenvolvimento de 8,98m, confrontando com a área da mesma 
propriedade, até o ponto aqui designado "N", de coordenadas 
N=7.614.128,0847m e E=541.337,8023m, deste segue à esquer-
da por uma distância de 47,94m com azimute de 352º46'26", 
confrontando com a área da mesma propriedade, até o ponto 
aqui designado "O", de coordenadas N=7.614.175,6425m e 
E=541.331,7724m, deste segue à direita por uma curva com raio 
de 14,00m e desenvolvimento de 16,25m, confrontando com a 
área da mesma propriedade, até o ponto aqui designado "P", de 
coordenadas N=7.614.189,4401m e E=541.338,5113m, deste 
segue à direita por uma distância de 11,57m com azimute de 
59º17'20", confrontando com a área da mesma propriedade, até 
o ponto aqui designado "A", início desta descrição, encerrando 
uma área de 553,76m2 (quinhentos e cinquenta e três metros 
quadrados e setenta e seis decímetros quadrados);

II - desapropriação, área 2 (7-8-9-10-7) = 125,00m2, 
descrição: uma área de terras, situada no Sítio São Mar-
cus, Bairro do Barreiro em uma área rural, pertencente a 
matrícula nº 487 do 1º CRI, do Município de Piacatu - SP, 
Comarca de Bilac - SP, representada no desenho SABESP 
RET-5650/09, tendo seu início no ponto, aqui designado "7", 
de coordenadas N=7.614.060,5873m e E=541.315,1503m, 
localizado numa distância de 128,21m seguindo por uma 
reta de azimute 355º29'26" do ponto "6", de coordenadas 
N=7.113.932,7720m e E=541.325,2310m (titulado), cravado 
no vértice com a divisa com a divisa de terras de Vânia Sueli R. 
Baños (titulada), deste segue por uma distância de 10,00m, com 
azimute de 278°24'13" confrontando com a área da mesma 
propriedade, até o ponto aqui designado "8", de coordena-
das N=7.614.062,0488m e E=541.305,2576m; deste segue à 
direita por 12,50m, com azimute de 08°24'13" confrontando 
com a área remanescente, até o ponto aqui designado "9", de 
coordenadas N=7.614.074,4146m e E=541.307,0844m; deste 
segue à direita por uma distância de 10,00m, com azimute 
98°24'13" confrontando com a área remanescente, até o ponto 
aqui designado "10", de coordenadas N=7.614.072,9531m e 
E=541.316,9771m, deste segue à direita por uma distância de 
12,50m, com azimute de 188°24'13" confrontando com a área 
remanescente, até o ponto aqui designado "7", início desta 
descrição, encerrando uma área de 125,00m2 (cento e vinte e 
cinco metros quadrados).

Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução do presen-
te decreto correrão por conta de verba própria da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 10 de abril de 2013
GERALDO ALCKMIN
Edson de Oliveira Giriboni
Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 10 de abril de 2013.

 DECRETO Nº 59.062, 
DE 10 DE ABRIL 2013

Autoriza a Fazenda do Estado a permitir o uso, 
a título gratuito e pelo prazo de 20 (vinte) anos, 
em favor do Município de Guararapes, do imóvel 
que especifica

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e à vista da manifestação do 
Conselho do Patrimônio Imobiliário,

Decreta:
Artigo 1º - Fica a Fazenda do Estado autorizada a permitir 

o uso, a título gratuito e pelo prazo de 20 (vinte) anos, em favor 
do Município de Guararapes, de um imóvel localizado na Rua 
Benjamin Constant, s/nº, Centro, naquele município, antigo 
prédio ocupado pela Cadeia Pública, com área de 1.238,40m2 
(um mil, duzentos e trinta e oito metros quadrados e quarenta e 
decímetros quadrados) e 518,79m2 (quinhentos e dezoito metros 
quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) de constru-
ção, parte de uma área maior cadastrada no SGI sob o nº 12.160, 
conforme identificado nos autos do processo SPDR-46.359/11 
(CC-33.310/13) e apenso.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste 
artigo, destinar-se-á à instalação de um Espaço Cultural e de um 
Anfiteatro, no município.

Artigo 2º - A permissão de uso de que trata este decreto 
será efetivada por meio de termo a ser lavrado pela unidade 
competente da Procuradoria Geral do Estado, dele devendo 
constar as condições impostas pela permitente.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 10 de abril de 2013
GERALDO ALCKMIN
Julio Francisco Semeghini Neto
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 10 de abril de 2013.

 DECRETO Nº 59.063, 
DE 10 DE ABRIL DE 2013

Autoriza a Fazenda do Estado a permitir o uso, a 
título precário, gratuito e por prazo indetermina-
do, em favor do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, do imóvel que 
especifica, situado no Município de Ribeirão Preto

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e à vista da manifestação do 
Conselho do Patrimônio Imobiliário,

Decreta:
Artigo 1º - Fica a Fazenda do Estado autorizada a permitir 

o uso, a título precário, gratuito e por prazo indeterminado, em 
favor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, inscrita no CNPJ sob nº 56.023.443/0001-52, 
com a interveniência da FAEPA - Fundação de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Assistência da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, inscrita no CNPJ sob nº 57.722.118/0001-40, do imóvel 
denominado Centro de Referência da Saúde da Mulher, com 
7.617,54m2 (sete mil e seiscentos e dezessete metros quadra-
dos e cinquenta e quatro decímetros quadrados) de terreno e 
2.824,00m2 (dois mil oitocentos e vinte e quatro metros quadra-
dos) de área construída, localizado na Avenida Wanderley Taffo, 
nº 330, bairro Quintino Facci II, no Município de Ribeirão Preto, 
conforme descrito e identificado nos autos do Processo SS nº 
408/10 (CC-32.988/13).

Parágrafo único - A área de que trata o "caput" deste 
artigo destinar-se-á à execução de serviços de assistência à 
saúde, junto ao Centro de Referência da Saúde da Mulher de 
Ribeirão Preto.

Artigo 2º - A permissão de uso de que trata este decreto, 
será efetivada por meio de termo a ser lavrado pela unidade 
competente da Procuradoria Geral do Estado, dele devendo 
constar as condições impostas pela permitente.

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 10 de abril de 2013
GERALDO ALCKMIN
Julio Francisco Semeghini Neto
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional
Edson Aparecido dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 10 de abril de 2013.

 Atos do Governador
 DECRETO(S)

 DECRETOS DE 10-4-2013
Dispensando, Joana Cabete Biava, RG 27.880.033-6, das 

funções de membro titular do Conselho Curador da Fundação 
de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-SP, na qualidade 
de representante do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos - Dieese.

Designando:
com fundamento no § 4º do art. 10 da Lei 9.192-95, e nos 

termos do inc. V, combinado com o § 4º, do art. 10 dos Estatutos 
da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-SP, 
aprovados pelo Dec. 41.727-97, Fernando Adura Martins, RG 
32.658.154-6, para integrar, como membro titular, o Conselho 
Curador da aludida Fundação, na qualidade de representante 
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos - Dieese, em complementação ao mandato de Joana 
Cabete Biava;

com fundamento no art. 8º da Lei 185-73, alterada pelas 
Leis 985-76, 2.793-81, e 9.069-95, e nos termos do art. 13 
dos Estatutos da Fundação Centro de Atendimento Sócio-
Educativo ao Adolescente - Fundação Casa-SP, aprovados pelo 
Dec. 8.777-76, com redação dada pelo Dec. 23.981-85, as a 
seguir elencadas para integrarem, como membros, o Conselho 
Estadual de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, da 
aludida Fundação, para um mandato de 3 anos, na qualidade 
de representantes:

da Secretaria da Saúde: Roxane Alencar Coutinho, RG 
6.535.615-9 e Rosangela Elias, RG 13.598.212, respectivamente 
como titular e suplente;

de notório saber no campo da proteção à família e ao ado-
lescente, indicada pelo próprio Conselho: Dinorá de Souza Lima, 
RG 7.170.620-3, em recondução, como titular.

Nomeando, com fundamento no art. 20, combinado com o 
art. 24 do Estatuto da Faculdade de Medicina de São José do Rio 
Preto - Famerp, aprovado pelo Dec. 41.228-96, com as alterações 
introduzidas pelo Dec. 45.670-2001, os a seguir indicados para 
exercerem, por um mandato de 4 anos, os cargos a seguir discri-
minados da aludida Faculdade:

Diretor Geral: Dulcimar Donizeti de Souza;
Vice-Diretor Geral: Francisco de Assis Cury.

sendo R$ 5.405,00 pelo FUSSESP, relativos ao “Kit Costura” e 
R$ 24.048,00 pelo Município. - Prazo de Vigência: 180 dias con-
tados da data da assinatura - Data da Assinatura: 10-04-2013

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 125565/2012 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Cajati, por intermédio do seu Fundo 
Social de Solidariedade. - Objeto: Transferência de recursos 
materiais, consistentes no “Kit Costura”, para implantação e 
execução do Projeto “Escola de Moda” - Valor do Convênio: R$ 
26.786,44, sendo R$ 5.405,00 pelo FUSSESP, relativos ao “Kit 
Costura” e R$ 21.381,44 pelo Município. - Prazo de Vigência: 
180 dias contados da data da assinatura - Data da Assinatura: 
10-04-2013

 CASA MILITAR

 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Despacho do Coordenador, de 10-4-2013
Transferência de recursos financeiros como segue abaixo:
Processo GG 24.049-2013 - Município de Ubatuba - Termo 

de Convênio CMil 1-630-13 - Constitui objeto deste convênio a 
transferência de recursos financeiros destinados à construção 
de muro de contenção na Estrada Cachoeira dos Macacos, 
conforme plano de trabalho constante do Processo. O valor do 
presente convênio é de R$ 91.698,17, cabendo à Coordenadoria 
o repasse da quantia de R$ 82.528,35, que onerará o elemento 
econômico 444051 do orçamento da Casa Militar, sendo R$ 
9.169,82, de responsabilidade do Município. O presente convê-
nio vigorará até 7-10-2013, podendo ser prorrogado mediante 
justificativa fundamentada e lavratura de termo de aditamento.

Processo GG 24.057-2013 - Município de Rinópolis - Termo 
de Convênio CMil 2-630-13 - Constitui objeto deste convênio 
a transferência de recursos financeiros destinados à constru-
ção de ponte sobre o Córrego Itaúna, na Estrada Municipal 
RNP-020, conforme plano de trabalho constante do Processo. 
O valor do presente convênio é de R$ 931.300,35, cabendo à 
Coordenadoria o repasse da quantia de R$ 884.735,33, que 
onerará o elemento econômico 444051 do orçamento da Casa 
Militar, sendo R$ 46.565,02, de responsabilidade do Município. 
O presente convênio vigorará até 7-10-2013, podendo ser 
prorrogado mediante justificativa fundamentada e lavratura de 
termo de aditamento.

Processo GG 24.455-2013 - Município de Itaberá - Termo 
de Convênio CMil 4-630-13 - Constitui objeto deste convênio a 
transferência de recursos financeiros destinados à construção de 
ponte sobre o Ribeirão Cambará, na Estrada Municipal ITB-500, 
conforme plano de trabalho constante do Processo. O valor do 
presente convênio é de R$ 285.115,44, cabendo à Coordenado-
ria o repasse da quantia de R$ 270.859,67, que onerará o ele-
mento econômico 444051 do orçamento da Casa Militar, sendo 
R$14.255,77, de responsabilidade do Município. O presente con-
vênio vigorará até 7-10-2013, podendo ser prorrogado mediante 
justificativa fundamentada e lavratura de termo de aditamento.

Processo GG 24.457-2013 - Município de Itaporanga - 
Termo de Convênio CMil 5-630-13 - Constitui objeto deste 
convênio a transferência de recursos financeiros destinados à 
recuperação de ponte na Estrada Kazuyochi Kurita - IRG 452, 
conforme plano de trabalho constante do Processo. O valor do 
presente convênio é de R$291.250,91, cabendo à Coordenadoria 
o repasse da quantia de R$ 276.688,36, que onerará o elemen-
to econômico 444051 do orçamento da Casa Militar, sendo 
R$14.562,55, de responsabilidade do Município. O presente con-
vênio vigorará até 7-10-2013, podendo ser prorrogado mediante 
justificativa fundamentada e lavratura de termo de aditamento.

Processo GG 24.610-2013 - Município de Atibaia - Termo 
de Convênio CMil 6-630-13 - Constitui objeto deste convênio 
a transferência de recursos financeiros destinados à construção 
de travessia em aduelas na Estrada do Clube da Montanha no 
bairro Portão, conforme plano de trabalho constante do Proces-
so. O valor do presente convênio é de R$ 164.929,39, cabendo 
à Coordenadoria o repasse da quantia de R$ 148.436,45, que 
onerará o elemento econômico 444051 do orçamento da Casa 
Militar, sendo R$ 16.492,94, de responsabilidade do Município. 
O presente convênio vigorará até 7-10-2013, podendo ser 
prorrogado mediante justificativa fundamentada e lavratura de 
termo de aditamento.

Processo GG 26.847-2013 - Município de Caiabu - Termo 
de Convênio CMil 7-630-13 - Constitui objeto deste convênio a 
transferência de recursos financeiros destinados à construção de 
ponte sobre o Córrego Santa Emília - CBU-341, conforme plano 
de trabalho constante do Processo. O valor do presente convênio 

 DESPACHOS DO GOVERNADOR

 DESPACHOS DO GOVERNADOR, 
DE 10-4-2013
No Ofício 292-12-PMU (SGP-109.385-12), sobre doação 

de veículo: "À vista dos elementos de instrução do expediente 
e da manifestação do Grupo Central de Transportes Internos, 
autorizo a doação à Prefeitura Municipal de Urupês, do veículo 
descrito no protocolado SGP 109.385-2012, pertencente à frota 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da Segu-
rança Pública, obedecidos os demais preceitos regulamentares 
atinentes à espécie."

No processo Prot.Geral GS-14.802-12 (CC-141.562-12), 
sobre autorização para a abertura de concurso público: "Diante 
dos elementos de instrução do processo, da exposição de moti-
vos do Secretário da Segurança Pública e das manifestações das 
Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Regional e da 
Fazenda, autorizo a Pasta requerente a adotar as providências 
necessárias para a abertura de concurso público, visando ao 
provimento, para o exercício de 2014, de 2.369 cargos vagos de 
Soldado PM 2ª Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, observadas as disponibilidades orçamen-
tárias e obedecidos os demais preceitos legais e regulamentares 
atinentes à espécie."

 Casa Civil
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Apostilas do Secretário, de 9-4-2013
Na resolução CC-23, publicada em 27-3-2013, referente 

a confirmação no cargo de Andréia Bernardo da Silva, RG 
26.284.406-0 para declarar que o decreto de nomeação foi 
publicado em 25-4-2008 e revalidado conforme concessão de 
liminar publicada em 3-9-2009.

Na resolução CC-23, publicada em 27-3-2013, referen-
te a confirmação no cargo de Cleide Regina da Costa, RG 
42.019.372-5 e Erick Scheffer Moreira da Silva, RG 34.428.104-
8, para declarar que o decreto de nomeação foi publicado em 
28-5-2009 e de Marco Antonio Leal Coelho, RG 12.310.131-1, o 
decreto de nomeação foi em 1º-10-2009.

 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 CHEFIA DE GABINETE

 Extrato de Termo de Aditamento
Processo 60085/2012 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Jeriquara, por meio do seu Fundo Social 
de Solidariedade - - Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao 
Convênio 02/2012 - Cláusula(s) Aditada(s): Cláusula Sétima – 
O prazo de vigência do ajuste, previsto no caput da Cláusula 
Sétima, fica prorrogado até julho de 2013, nos termos do crono-
grama de trabalho que, juntado à fl. 52 dos autos, integra o pre-
sente instrumento para todos os fins. Ficam mantidas as demais 
cláusulas e disposições do Convênio original não alteradas pelo 
presente termo. - Data da assinatura: 10-04-2013

 Extrato de Termo de Aditamento
Processo 53842/2012 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Eldorado, por meio do seu Fundo Social 
de Solidariedade - Objeto: Primeiro Termo de Aditamento ao 
Convênio 03/2012 - Cláusula(s) Aditada(s): Cláusula Sétima – 
O prazo de vigência do ajuste, previsto no caput da Cláusula 
Sétima, fica prorrogado até dezembro de 2013, nos termos do 
cronograma de trabalho que, juntado à fl. 119 dos autos, inte-
gra o presente instrumento para todos os fins. Ficam mantidas 
as demais cláusulas e disposições do Convênio original não 
alteradas pelo presente termo. - Data da assinatura: 10-04-2013

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 83308/2012 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Iaras, por intermédio do seu Fundo Social 
de Solidariedade. - Objeto: Transferência de recursos materiais, 
consistentes no “Kit Costura”, para implantação e execução do 
Projeto “Escola de Moda” - Valor do Convênio: R$ 29.453,00, 


