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em virtude da dispensa sem justa causa, é um serviço oferecido 
em todas as unidades dos PATs. O serviço de emissão da Car-
teira de Trabalho é oferecido em toda a rede de PATs do Estado 
de São Paulo, inclusive com orientação para os que desejam a 
obtenção da Carteira de Trabalho digital.

Os interessados pelas vagas de emprego podem se cadas-
trar pessoalmente nos PATs ou no site https://empregabrasil.
mte.gov.br/. Ou agendar um atendimento: http://pat.agendasp.
sp.gov.br/eagenda.web/PAT.

O Estado de São Paulo acaba de disponibilizar 90 mil vagas 
para o período 2021/2022, podendo ser ampliado este número, 
por meio do programa Bolsa-Trabalho, que proporciona qualifi-
cação profissional e renda para cidadãos que estão desemprega-
dos e em situação de alta vulnerabilidade social. Os beneficiários 
receberão qualificação profissional e um benefício financeiro.

Muito importante destacar que a tendência atual, como 
sabemos, é que os serviços de atendimento em geral, não só 
dos PATs, tornem-se cada vez mais na modalidade remoto, via 
online. Isto vai requerer um constante trabalho de treinamento 
dos atendentes, implantação de serviço de internet rápida, 
acompanhamento, supervisão e manutenção do equipamento, 
melhoria da estrutura dos Postos de Atendimento, fornecimento 
de materiais básicos de consumo e principalmente a necessida-
de de atualização dos equipamentos de informática.

Riscos Associados ao Alcance das Metas:
• A pandemia do COVID-19, em 2020/21, certamente 

causará alto impacto no alcance das metas, devido aos Postos 
de Atendimento ao Trabalhador terem ficado por algum tempo 
fechados ou com horário de atendimento reduzido, embora 
tenha havido ampliação das ferramentas digitais para atendi-
mento e orientação aos trabalhadores e empregadores.

• Outro fator de alto impacto que poderá afetar o alcance 
das metas é a demora ou corte no repasse de recursos para o 
FUNTESP/SP.

• A eventual troca de equipe técnica nas Unidades dos PATs 
frequentemente causa baixa na qualidade de atendimento nas 
Unidades, necessitando de constante treinamento.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS:
1 -Emenda Parlamentar 2-Específico (RF) 3-Voluntário
$ $3.192.715,64 $
4-Valor Total do Repasse 5-Recursos Próprios(2% do RF) 6- Outros
$3.192.715,64 $63.854,31 $

7-Valor Total do Plano de Ações
(4+5+6) $3.256.569,95
METAS:
VALOR TOTAL DO PLANO DE AÇÃO
$ 3.256.569,95
NOME DA META -
Ente federado: Estado de São Paulo
- Números referentes ao Sistema de Intermediação de Mão 

de Obra e Seguro Desemprego do SINE, utilizado pelos PATs. 
Índice de gestão descentralizada – IGD: indicador sintético, 
apurado anualmente, que estabelece mecanismo de incentivo 
à melhoria do resultado da política pública, e que será utilizado 
como critério de alocação dos recursos. Relação entre o número 
de atendimentos, o tempo gasto neste atendimento, o custo 
deste tempo e seus resultados efetivos. Números entregues pelo 
próprio SINE.

1- Indicador do esforço na captação de vagas - 23. (Rela-
ção entre o número de inscritos sobre o número de vagas de 
emprego).

2- De adequação do perfil das vagas - 17. (Número de 
colocados sobre o número de vagas)

3- De eficiência dos encaminhamentos – 5. (Número de 
colocados pelo número de encaminhados)

4- De eficiência dos encaminhamentos dos requerentes do 
Seguro-Desemprego – 6. (Número de colocados sobre o número 
de encaminhados)

Fonte: Portaria-SPPE-Sepec-ME-nº-8057-de-20-de-março-
-de-2020- Anexo II

DESCRIÇÃO DA META-
METAS - Aumentar a efetividade do SINE
NOME DA AÇÃO - Aumentar a participação do SINE no total 

de admissões no mercado de trabalho formal.
DESCRIÇÃO DA AÇÃO - Gerir e manter unidades de aten-

dimento de funcionamento contínuo para disponibilizar ações e 
serviços de habilitação ao seguro-desemprego, intermediação 
de mão de obra, orientação profissional e encaminhamento à 
qualificação profissional.

METAS DO PROGRAMA VINCULADAS:
- Aumentar a participação do SINE no total de admissões 

no mercado de trabalho formal (quantidade de colocações SINE/
quantidade de admissões CAGED).

Dos 14,8 milhões de desempregados estimados no país, 
aproximadamente 3,5 milhões são do Estado de São Paulo. 
Sendo, 1,9 milhão na região metropolitana e 1 milhão apenas na 
capital. A taxa de desemprego manteve-se em 14,6%, próxima 
da nacional (14,7%).

Segundo o estudo do SEADE, denominado Trajetórias 
Ocupacionais, 28% das pessoas mudaram sua condição de 
atividade. “Ou seja, 3,88 milhões de pessoas tiveram sua forma 
de inserção no mercado de trabalho alterada no intervalo de 
apenas um ano”. Em geral, a condição tornou-se mais adversa. 
As pessoas pioraram de vida. Só 7% delas migraram “para uma 
situação mais favorável, passando de desempregado ou inativo 
em 2019 para ocupado em 2020”.

O Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, tem trabalhado firme no sentido de incentivar 
a retomada segura da atividade econômica, o empreendedoris-
mo e a geração de renda através de uma série de iniciativas. 
Mas sabemos que o mercado de trabalho está se modificando 
rapidamente e muitos empregos deixarão de existir, seja pelos 
novos sistemas de automação ou mesmo pelos novos formatos 
de trabalho. Novas ocupações aparecerão, o que torna urgente 
um esforço no sentido de atualizar a nossa força de trabalho, 
oferecendo oportunidades de qualificação ou requalificação. 
Espera-se que, com a volta às atividades, o setor de serviços 
volte a crescer e gerar empregos. Fundamental também falarmos 
de inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
a pobreza é visivelmente crescente em nosso Estado e em nosso 
país, assim, não existindo o emprego, precisamos oferecer a 
oportunidade do pequeno negócio, dito empreendedorismo. 
Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado 
oferece programas e cursos de qualificação objetivando a (re)
colocação do trabalhador, o empreendedorismo e, através do 
Banco do Povo Paulista, o acesso ao microcrédito. Nos Postos 
de Atendimento ao Trabalhador, PATs, além destes serviços, o 
cidadão também pode contar com orientação e encaminhamen-
to para a qualificação profissional com muitas opções de cursos 
em todo o Estado; programa de preparação para o primeiro 
emprego, programa do trabalho inclusivo para as pessoas com 
deficiência e para os egressos do sistema prisional.

O Estado de São Paulo conta com 234 PATs - Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador, distribuídos em 16 regiões adminis-
trativas; sendo que, de acordo com o número de atendimentos 
diários, são 199 Postos de pequeno porte, 28 Postos de médio 
porte e 7 Postos de grande porte (segundo os números de 2020, 
bastante afetados pela pandemia de Covid-19). Vale ressaltar 
que, devido à pandemia do Covid-19, alguns PATs ficaram total 
ou parcialmente inativos neste período 2020/21.

A maior dificuldade detectada no atendimento ao trabalha-
dor em nossa rede SINE foi a necessidade de modernização da 
estrutura de TI. Principalmente em função da migração para o 
sistema digital da maior parte das ações executadas. Foi o que 
motivou a nossa opção de usar o recurso disponível nesta área 
principalmente.

Em cada uma destas 16 Regiões Administrativas existe 
uma Diretoria Regional, que faz o contato entre o Governo e 
os Municípios. Uma das funções destas DRs é fazer contatos 
e parcerias com as empresas e prefeituras dos Municípios, 
informando-os sobre os programas do Governo do Estado e 
oferecendo os serviços dos PATs. Uma estratégia de captação 
de vagas que obteve grande sucesso, otimizando e barateando 
todo o processo, foi trazer o RH das empresas para a seleção dos 
trabalhadores dentro do PAT.

OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS:
Aumentar a participação (%) do SINE no total de admis-

sões no mercado de trabalho formal por meio da gestão e 
manutenção de unidades de atendimento de funcionamento 
contínuo que disponibilizem ao trabalhador, requerente ou não 
do Seguro-Desemprego, ações e serviços de colocação no mer-
cado de trabalho, orientação profissional e encaminhamento à 
qualificação profissional para auxiliá-lo na busca ou preservação 
de emprego, bem como apoiar o empregador a divulgar vagas 
de emprego e a encontrar candidatos com perfil adequado para 
ocupá-las.

Os PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador 
e auxiliam os empregadores na busca de recursos humanos, 
promovendo o encontro de ambos, entre quem procura emprego 
e quem tem uma vaga, dentre outros serviços.

Promove a (re)colocação do trabalhador no mercado de tra-
balho por meio de buscas junto ao Sistema Nacional de Emprego 
– SINE. Busca-se, dessa forma, a redução dos custos e do tempo 
de espera, tanto para o trabalhador, quanto para o empregador.

O Seguro-Desemprego que tem por finalidade promover a 
assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado 

Autorizações para Acesso à Estradas, do Manual de Normas do 
DER, AUTORIZO a titulo precário, a utilização da faixa de domí-
nio para abertura de acesso a Estrada: Antonio Alduino- SP-463, 
Trecho: Turmalina / Populina, Km:178+787m, Lado: Esquerdo.

 DIVISÃO REGIONAL DE SÃO PAULO
 Despacho do Diretor Regional de 11-08-2021
Cancelando a autorização contida no TERMO DE COMPRO-

MISSO E DE AUTORIZAÇÃO nº 006 de 23-11-2010.
Manutenção de projeto paisagístico, na SP 270 km 

23+300m, pista leste.

 Cultura e Economia 
Criativa
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 GABINTE DO SECRETARIO
Extrato Chefia de Gabinete
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CON-

TRATO SC Nº 11/2021.
PROCESSO SCEC N.° 2021/01256
CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA 

CRIATIVA, através da CHEFIA DE GABINETE
CONTRATADA: PROTEVIG SEGURANÇA E VIGILANCIA 

LTDA., CNPJ sob nº 17.091.360/0001-49
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGU-

RANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DA 
PASTA E SEUS EQUIPAMENTOS.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato permanece por 12 (doze) 

meses de 08/07/2021 a 07/07/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRESCIMO
O acréscimo quantitativo dos serviços a que se refere esta 

cláusula importa no acréscimo mensal de R$ 64.644,13 (sessen-
ta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e treze cen-
tavos), correspondentes a 26,78% (vinte e seis vírgula setenta e 
oito por cento) do valor total da Contratação, correspondente ao 
acréscimo com o restabelecimento de 04 (quatro) postos diurnos 
e 04 (quatro) postos noturnos.

Obrigando a CONTRATADA a executar os serviços objeto 
deste contrato pelo preço estimado mensal de R$ 270.477,46 
(duzentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais e 
quarenta e seis centavos), a partir da data de 01 de setembro 
de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E RECURSOS ORÇA-
MENTÁRIOS

O valor total estimado do presente contrato passa a ser 
de R$ 3.131.524,93 (Três milhões, cento e trinta e um mil, qui-
nhentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos) para 
o período de 12 (doze) meses, sendo o valor estimado de R$ 
1.445.548,72 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, 
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) 
referente ao presente exercício de 2021 e o valor estimado de R$ 
1.685.976,21 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, nove-
centos e setenta e seis reais e vinte e um centavos) referente ao 
exercício de 2022, onerando o crédito orçamentário _120.101, 
de classificação funcional programática 13.392.1213.5727.0000 
e categoria econômica 33.90.37.95..

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições 

contratuais não alteradas pelo presente instrumento.
Data da Assinatura: 30 de agosto de 2021
Publique-se.
FREDERICO MAIA MASCRENHAS
Chefe de Gabinete
 EXTRATO DE FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO
Processo:SCEC-PRC-2020-000021 - Demandas e SCEC-

-PRC-2021/01362- Documentos Digitais
Partícipes: Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o 

Instituto Olga Kos
Objeto: Realização de Projeto Cultural denominado "Tons 

e Cores - Arte e Música" oriundo da emenda impositiva nº 
2020.022.17788.

Natureza Despesa:33504382
Termo de fomento: 10_2021
Valor: 300.000,00 (trezentos mil reais)
Ausência de Chamamento Público justificada nos termos do 

art. 31 da Lei nº 13.019/2014.
Gestor: Marcos Carnaval, Assessor Técnico III, RG. 

44.907.351-8.
Data Assinatura: 30 de agosto de 2021
Vigência: 08 (oito) meses.

 Desenvolvimento 
Econômico
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Deliberação CETER n. 03, de 30 de agosto 2021.
O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do 

Estado de São Paulo – CETER/SP, no uso de suas atribuições, em 
reunião ocorrida em 26 de agosto de 2021, aprovou a seguinte

DELIBERAÇÃO:
Artigo 1° - Fica aprovado o Plano de Ações e Serviços/PAS 

2021-SINE, anexo a esta deliberação.
Artigo 2° - Os membros do Conselho ratificaram, em 

27.08.2021, após o credenciamento do CETER pelo Conselho 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, a decisão de que trata 
o artigo 1º.

Artigo 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação.

São Paulo, 30 de agosto de 2021.
PATRÍCIA ELLEN DA SILVA
Presidente do CETER/SP
PLANO DE AÇÕES E SERVIÇOS – PAS 2021 – SINE
DADOS BÁSICOS:
- Ente Recebedor - CNPJ: 51.213.049/0001-63 - Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo;
- Data final da vigência - 31/12/2021;
- Fundo Recebedor - CNPJ: 43.165.170/0001-39 – Fundo do 

Trabalho do Estado de São Paulo;
- Órgão Repassador - Secretaria de Políticas Públicas de 

Emprego/SPPE do Ministério da Economia;
- Programa - Gestão e Manutenção da Rede de Atendi-

mento do SINE;
- Fundo Repassador - Fundo de Amparo ao Trabalhador 

– FAT.
DIAGNÓSTICO:
Apesar da pandemia, o Estado de São Paulo teve 491 mil 

empregos criados no acumulado de janeiro a junho de 2021, 
assim correspondendo a 32% do total dos empregos gerados 
no país (1,5 milhão). O Relatório da Fundação Seade também 
demonstrou que pelo segundo mês consecutivo, em junho, 
houve pequena elevação do emprego formal em relação ao mês 
anterior (0,8%). O acréscimo de 106 mil empregos decorreu do 
fato de as admissões (541 mil) superarem os desligamentos 
(436 mil), o que aumentou para 12,7 milhões o contingente de 
empregados. Esse crescimento de junho ocorreu em todas as 
regiões paulistas. A variação positiva do emprego nos setores 
econômicos foi: 45 mil em Serviços e Agricultura e 26 mil 
Pecuária e Pesca, 11 mil na Indústria, 21 mil no Comércio e na 
Construção foram 2 mil.

CICERO MARCELIO FREIRE DA SILVA, matrícula nº 615.420, 
para fiscalizar o contrato administrativo nº 16/2021, firmado 
com a empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, 
que tem por objeto:  prestação de serviços de assistência técnica, 
manutenções preventivas e corretivas, com e sem fornecimento 
de peças, para os equipamentos marca Toshiba, instalados no 
Instituto do Coração - HCFMUSP,  assinado em 12/07/2021,  
bem como o(a) servidor(a) FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA, 
matrícula nº 28.028, para  substituí-lo(a) nessa atribuição em 
seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita 
observância e características previstas na proposta da empresa 
contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação 
dos serviços efetivamente realizados, oriundos do procedimento 
fundamentado no artigo 25, inciso I da Lei Federal n.º 8.666 de 
23 de junho de 1993 e alterações. Port HC/UCC 66/21.HCFMUSP-
-EXP-2021/04159.

 INSTITUTO DA CRIANÇA PROFESSOR DR. PEDRO 
DE ALCANTARA

 Portaria do Diretor Executivo, de 26-08-2021
A Diretora Executiva do Instituto da Criança do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo HCFMUSP, no uso de suas atribuições que lhe foram 
conferidas pelo o artigo 173, inciso II, do Decreto nº 59.824 de 
26 de novembro de 2013 e publicada no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo – D.O.E., na edição de 27 de novembro de 2013;

Considerando que o servidor J.C.C.A., Enfermeiro, RG 27 
XXXXXXXX-X, matrícula 72.XXXX retomou suas atividades 
laborativas no dia 23.08.2021;

Considerando a existência do procedimento administrativo 
disciplinar em curso;

RESOLVE:
Desarquivar a Sindicância instaurada pela Portaria ICr nº 

016/2017, datada de 31 de agosto de 2017, autos administrati-
vos SPDOC HCFMUSP 12524/2019. Port 13/2021.

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE 
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA 
USP

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
DE RIBEIRAO PRETO DA USP

DIVISÃO DE FINANÇAS
Comunicado
Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em 

10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir, 
os pagamentos necessários que devem ser providenciados de 
imediato pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e impres-
cindíveis “Diárias, Gênero Alimentício, Combustível, Material 
Laboratorial, Material de Consumo, Contrato de Locação de 
Equipamento, Creche, Contrato de Manutenção”. Indispensá-
veis para o bom andamento das atividades. Estes pagamentos, 
considerando a excepcionalidade do caso dos independentes da 
Ordem Cronológica de sua inscrição no SIAFEM.
Gestão Número da Pd Valor Data Vencto
9056 2021PD09828 309,52 30/08/2021
9056 2021PD09046 59,95 29/08/2021
9056 2021PD09350 189,84 29/08/2021
9056 2021PD09228 191,82 29/08/2021
9056 2021PD09249 200,26 29/08/2021
9056 2021PD09227 317,10 29/08/2021
9056 2021PD09243 577,50 29/08/2021
9056 2021PD09052 1.160,00 28/08/2021
9056 2021PD09240 1.188,00 29/08/2021
9056 2021PD09134 1.369,86 29/08/2021
9056 2021PD09230 1.610,00 29/08/2021
9056 2021PD09183 1.612,80 29/08/2021
9056 2021PD09248 1.900,34 29/08/2021
9056 2021PD09237 2.152,89 29/08/2021
9056 2021PD09229 2.301,00 29/08/2021
9056 2021PD09051 3.102,70 28/08/2021
9056 2021PD09235 3.726,00 29/08/2021
9056 2021PD09238 5.148,00 29/08/2021
9056 2021PD09241 6.989,24 29/08/2021
9056 2021PD09239 8.637,20 28/08/2021
9056 2021PD09242 10.451,20 29/08/2021
9056 2021PD09696 64,96 30/08/2021
9056 2021PD09697 1.604,42 30/08/2021
9056 2021PD09765 4.704,31 30/08/2021
9056 2021PD09503 7.596,00 28/08/2021
9056 2021PD09767 80.500,00 30/08/2021
9056 2021PD09311 85,28 28/08/2021
9056 2021PD09399 12.800,00 30/08/2021
9056 2021PD09641 442,00 30/08/2021
9056 2021PD09590 6.188,00 28/08/2021
9056 2021PD08969 1.868,78 30/08/2021
9056 2021PD09109 7.587,89 30/08/2021
9056 2021PD09110 13.779,45 30/08/2021
9056 2021PD09020 42.440,86 30/08/2021
  232.857,17

 Logística e Transportes
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM

 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

 DIVISÃO REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
 Divisão Regional de Ribeirão Preto
Notificação
Protocolo nº DER/611310/2021
Aplicando a suspensão temporária pelo prazo de 6 (seis) 

meses, com fundamento no inciso III, art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/93, a empresa DIONE BEZERRA MENEZES - INFORMÁTI-
CA, CNPJ nº 31.302.708/0001-20, pela não entrega dos produtos 
(cartuchos de tinta para impressora), referente à Nota de Empe-
nho 2021NE00050, sendo que a mesma não apresentou defesa 
em tempo hábil. Para garantir o exercício da prévia e ampla 
defesa, notificaremos via correio da pretensão da aplicação da 
sanção e abriremos prazo de 5 dias contados do recebimento da 
notificação, para, se quiser, apresentar recurso administrativo.

 DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
 DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO–DR.9
Despachar:
Despachar:
Despacho do Diretor, de 18-08-2021
Protocolo N°DERSP-PRC-2021/02486 - Interessado: João 

Donizete Leati, com base na Seção 3.02 - Atividades Gerais - 
Autorizações para Acesso à Estradas, do Manual de Normas 
do DER, AUTORIZO a titulo precário, a utilização da faixa de 
domínio para abertura de acesso a Estrada: Jarbas de Moraes- 
SP-561, Trecho: Jales / Santa Albertina, Km:05+250m, Lado: 
Direito.

Despachar:
Despachar:
Despacho do Diretor, de 18-08-2021
Protocolo N° DERSP-PRC-2021/02568 - Interessado: Luiz 

Carlos Moreira, com base na Seção 3.02 - Atividades Gerais - 

DESTINAÇÃO DE RECURSOS:
VALOR TOTAL DO PLANO DE AÇÃO, VALOR TOTAL DE CUSTEIO, VALOR TOTAL DE INVESTIMENTO, SALDO DISPONÍVEL
ITENS DE DESPESA

CÓDIGO NATUREZA DE DESPESA TIPO DE DESPESA VALOR
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA CUSTEIO 3.192.715,64
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVESTIMENTO 63.854,64

ANÁLISE do PAS pelo CETER-SP:
TIPO DE ANÁLISE: Técnico/Financeira
RESULTADO DA ANÁLISE: Aprovado
RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE:
Patricia Ellen da Silva - CPF: 283.018.748-21 – Presidente/Titular/ Sec. de Desenv. Econômico
Jorge Tatino Jr. – CPF: 323.873.158-04 - Suplente/Sec. de Desenv. Econômico
Marília S. Alves de Castro – CPF: 837.126.588-34 - Titular/ Facesp
Fatima Justo Cortella – CPF: 531.734.228-72 - Vice-presidente /Titular / Sec. Desenvolvimento Social
Gener Silva – CPF: 073.866.218-68 - Titular / Fecomercio
Luis Fernando Amaral Binda – CPF: 064.475.068-50 – Titular/ Faesp
Danilo Pereira da Silva – CPF: 664.239.708-82 - Suplente / Força Sindical
Narciso Figueirôa Jr. – CPF: 082.792.638-37 - Titular / Fetcesp
Wagner Menezes – CPF: 130.252.898-05 – Titular/ CUT
Rene Vicente dos Santos – CPF: 149.449.258-08 – Titular/CTB
Paulo de Oliveira – CPF: 097.656.938-85 – Ttular/CSB
Atilio M. Peppe – CPF: 427.489.258-15 - Suplente/SRTE
Celso Toshito Matsuda – CPF: 290.566.918-72 - Titular/ Sec. Agricultura e Abastecimento
Ana Saeko Suto – CPF: 026.531.279-54 - Titular/ Sec. Fazenda e Planejamento
Nicolino Eugênio da Silva Jr. – CPF: 010.998.408-05 - Titular/ Febraban
Amauri Sérgio Mortágua - CPF: 559.171.198-72 – Titular/ UGT

 Extrato do Termo de Adesão ao Convênio SEGOV nº 001/2021
Secretaria de Desenvolvimento Econômico adere ao Convênio SEGOV nº 001/2021, celebrado ente o Estado de São Paulo, por 

meio da Secretaria de Governo, e a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP;
Objeto: A transferência de recursos financeiros destinados à execução do Programa Bolsa do Povo.
Em virtude da presente adesão serão incluídos no Convênio SEGOV nº 001/2021 os benefícios correspondentes às seguintes 

ações e projetos sob a sua gestão:
Ação/Projeto Meta de Beneficiários Valor unitario por Valor total por beneficiário Periodicidade de Pagamento
Bolsa trabalho  30.000  R$ 535,00  R$ 2.675,00  Conforme cronograma aprovado
Novotec  30.000  R$ 150,00  R$ 600,00  Conforme cronograma aprovado

Prazo: O presente Termo de Adesão vigorará pelo prazo de vigência do Convênio SEGOV nº 001/2021
Recursos orçamentários e finaneiros: R$ 64.514.130,00 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e quatorze mil, cento e trinta 

reais), e que onerarão a classificação programática 11.331.5124.6109, R$ 48.150.000,00 (trinta e um milhões, trezentos e dois mil 
reais) na categoria econômica 33904806 – Bolsa do Povo Trabalho, 11.363.1046.6126.0000, R$ 13.500.000,00 (treze milhões e 
quinhentos mil reais) na categoria econômica 33904801 – Bolsa do Povo Novotec e R$ 2.864.130,00 (dois milhões, oitocentoe e 
sessenta e quatro mil, cento e trinta reais) na categoria econômica 33903999 – Outros Serviços de Terceiros, da unidade gestora 
U.O. - 35007 - UGO 350016 comprometendo-se a incluir recursos orçamentários nas propostas orçamentárias vindouras, se for o caso

Data de assinatura: 30 de agosto de 2021.

 COORDENADORIA DE ENSINO TÉCNICO, 
TECNOLÓGICO E PROFISSIONALIZANTE

 Extrato do 1º Termo de Aditamento
PROCESSO SDE-PRC n.° 2020/00179
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.° 02/2020
CONTRATO CETTPRO/SDE n.° 11/2021
Contratante: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-

MICO – SDE

Contratado: ASSOCIAÇÃO SEQUENCIAL DE ENSINO SUPERIOR
Objeto: Prestação de Serviços de Oferta, Ensino e Coor-

denação de Cursos de Qualificação Profissional, no âmbito do 
Programa NOVOTEC, em sua modalidade NOVOTEC EXPRESSO.

CLÁUSULA PRIMEIRA
O Termo de Referência e o Cronograma Físico-Financeiro 

ficam alterados conforme os Anexos I e II, respectivamente, 
deste termo de aditamento, aprovados à fl. 4880 dos autos SDE-
-PRC nº 2020/00179.

andre.kviatkovski
Destacar
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