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2º, fica designada como sua substituta a servidora designada no 
inciso II do mesmo artigo.

Artigo 3º - Ficam ainda designados os integrantes do Núcleo 
de Informática para, em parceria com o Coordenador do Grupo, 
prestarem todo suporte técnico necessário ao desenvolvimento 
dos trabalhos.

Artigo 4º - Para o perfeito cumprimento de suas atribuições 
o grupo gestor ora designado poderá se valer da infraestrutura 
das unidades da Pasta, bem como convidar servidores interes-
sados em participar dos trabalhos, com conhecimento e expe-
riências capazes de agregar subsídios aos trabalhos do grupo.

Artigo 5° - O grupo gestor deverá obedecer ao cronograma 
fixado pela Secretaria de Governo, bem como atender os requi-
sitos necessários à implantação do Programa.

Artigo 6° - A partir da data de implantação do Programa, 
prevista para 14-10-2019, a produção, gestão, tramitação, 
armazenamento, preservação, segurança e acesso a documentos 
e informações arquivísticas de novos documentos, na Secretaria 
da Habitação, com exceção do Centro de Recursos Humanos e 
dos Convênios da Pasta, deverão ser feitos, exclusivamente, no 
ambiente digital de gestão de documentos do Programa SP Sem 
Papel (https://www.spsempapel.sp.gov.br).

§ 1º - Os documentos compostos (processos e expedientes) 
e avulsos autuados e registrados em período anterior à implan-
tação do Programa tramitarão por meio físico (em papel) até 
seu encerramento e destinação, conforme os prazos previstos 
nas Tabelas de Temporalidade de Documentos da Administração 
Pública do Estado.

§2º - O registro, autuação e tramitação de Convênios 
manter-se-á exclusivamente por meio físico, através do sistema 
SPDOC.

§ 3º - Com exceção do disposto no parágrafo imediatamen-
te anterior, o registro, autuação e tramitação de documentos em 
meio físico somente será permitido quando houver a conjugação 
dos seguintes fatores, devidamente justificada pelo respectivo 
gestor:

I - indisponibilidade temporária do ambiente digital;
II - comprometimento dos prazos legais ou administrativos;
III - a matéria apresentar caráter de urgência ou emer-

gência, e:

EST310 Estágio supervisionado em 
Ed. Infantil - Gestão 100

Estágio curricular de vivência e investigação numa unidade escolar como escola-campo, ou em outro espaço educativo, sob supervisão, 
que auxilie no percurso formativo do graduando, dando-lhe uma visão mais conjunta e crítica das discussões teóricas e práticas no que 
concerne ao impacto das políticas públicas na gestão de unidade escolar. Analisar as condições concretas em que se realizam o trabalho 
pedagógico, a coordenação das tarefas, a gestão e a participação dos vários agentes (internos e externos) na dinâmica cotidiana escolar.

EST300 Estágio supervisionado em 
Ed. Infantil - Docência 100

Vivenciar aspectos educativos nas instituições que atendem as crianças de 0 a 6 anos, tendo contato com as práticas sociais e peda-
gógicas realizadas na Educação Infantil, com vistas à identificação das concepções plurais da infância; observar e analisar diferentes 
situações durante o estágio.

onde lê-se:

Código Disciplina CH Ementa

SEO502
Estágio Supervisionado em 
Ensino Médio - Docência e 
Gestão (*)

20

Analisar as condições concretas em que se realizam o trabalho pedagógico, a coordenação das tarefas, a gestão e a participação dos 
vários agentes (internos e externos) na dinâmica cotidiana escolar, com vistas à organização, à coordenação das atividades escolares, 
atividades educativas em espaços públicos, conselhos da escola, reuniões de pais e mestres, reforço e recuperação escolar e compre-
ensão dos impactos das políticas públicas na gestão.

leia-se:

Código Disciplina CH Ementa

EST340 Estágio Supervisionado em 
Ensino Médio - Docência 100

Analisar as condições concretas em que se realizam o trabalho pedagógico, a coordenação das tarefas, a gestão e a participação dos 
vários agentes (internos e externos) na dinâmica cotidiana escolar, com vistas à organização, à coordenação das atividades escolares, 
atividades educativas em espaços públicos, conselhos da escola, reuniões de pais e mestres, reforço e recuperação escolar e compre-
ensão dos impactos das políticas públicas na gestão.

EST350 Estágio Supervisionado em 
Ensino Médio - Gestão 100

Analisar as condições concretas em que se realizam o trabalho pedagógico, a coordenação das tarefas, a gestão e a participação dos 
vários agentes (internos e externos) na dinâmica cotidiana escolar, com vistas à organização, à coordenação das atividades escolares, 
atividades educativas em espaços públicos, conselhos da escola, reuniões de pais e mestres, reforço e recuperação escolar e compre-
ensão dos impactos das políticas públicas na gestão.

(*) Os inscritos até a presente data para a disciplina “SEO502 - Estágio Supervisionado em Ensino Médio - Docência e Gestão” 
ficam automaticamente inscritos para “EST340- Estágio Supervisionado em Ensino Médio – Docência” e “EST350 - Estágio Super-
visionado em Ensino Médio – Gestão”

onde lê-se:

Código Disciplina CH Ementa

SEO503
Estágio Supervisionado em 
Ensino Fundamental anos 
finais - Docência e Gestão (**)

20 vivenciar aspectos educativos nas instituições que atendem os anos finais do ensino fundamental, tendo contato com as práticas 
sociais e pedagógicas; observar e analisar diferentes situações durante o estágio.

leia-se:

Código Disciplina CH Ementa

EST320
Estágio Supervisionado em 
Ensino Fundamental anos 
finais - Docência

100

Analisar as condições concretas em que se realizam o trabalho pedagógico, a coordenação das tarefas, a gestão e a participação dos 
vários agentes (internos e externos) na dinâmica cotidiana escolar, com vistas à organização, à coordenação das atividades escolares, 
atividades educativas em espaços públicos, conselhos da escola, reuniões de pais e mestres, reforço e recuperação escolar e compre-
ensão dos impactos das políticas públicas na gestão.

EST370
Estágio Supervisionado em 
Ensino Fundamental anos 
finais - Gestão

100

Analisar as condições concretas em que se realizam o trabalho pedagógico, a coordenação das tarefas, a gestão e a participação dos 
vários agentes (internos e externos) na dinâmica cotidiana escolar, com vistas à organização, à coordenação das atividades escolares, 
atividades educativas em espaços públicos, conselhos da escola, reuniões de pais e mestres, reforço e recuperação escolar e compre-
ensão dos impactos das políticas públicas na gestão.

(**) Os inscritos até a presente data para “SEO503 - Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental anos finais - Docência e 
Gestão” ficam automaticamente inscritos para “EST320 - Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental anos finais – Docência” 
e “EST370 - Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental anos finais – Gestão”.

onde lê-se:

Código Disciplina CH Ementa

Ética, cidadania e Sociedade 40

Propiciar aos estudantes vivência em escolas que possibilite a aquisição de habilidades didáticas que permitam conjugar conheci-
mentos adquiridos ao longo do curso de graduação em Pedagogia, os desafios práticos na sala de aula; identificar por meio das 
atividades em sala de aula e nos materiais didáticos situações de práticas do processo de alfabetização; discutir com os alunos 
estratégias que lhes permitam atuar como professores, consolidando sua formação pedagógica; desenvolver no aluno a condição 
de atuar em sala de aula e perceber as dificuldades de aprendizagem na escrita e leitura para que possa avaliar e diagnosticar os 
sucessos e problemas no processo de alfabetização.

Inglês 80

Desenvolvimento das estruturas básicas utilizando as habilidades linguísticas de ouvir e ler numa abordagem comunicativa 
intercultural em nível elementar. Introdução à compreensão de textos orais e escritos em língua inglesa que circulam nas mídias 
digitais, atendendo às especificidades acadêmico-profissionais das áreas, abordando aspectos léxico-gramaticais, discursivos e 
interculturais da língua inglesa.

Leitura e Produção de textos 80
Prática de leitura e de produção de textos de diversos gêneros. Noções fundamentais sobre estrutura e conteúdo: coesão, coe-
rência, clareza, informatividade e adequação. Revisão e reescrita orientada dos textos produzidos. Subsidiar os estudantes para 
a produção textual.

Pensamento Computacional 80

Navegação, pesquisa e filtragem de informações. Interação por meio de tecnologias. Compartilhamento de informações e conteú-
dos. Colaboração por canais digitais. Raciocínio lógico, análise e resolução de problemas. Estudo dos dispositivos computacionais. 
Noção de algoritmos. Práticas de computação. Jogos de lógica. Desenvolvimento de conteúdo. Construção de narrativas usando 
programação com blocos.

Projetos e métodos para a 
produção do conhecimento 40

Tipos de conhecimentos. O processo de pesquisa científica e suas classificações. Fundamentos da Metodologia Científica. Métodos 
e Técnicas de Pesquisa. A comunicação científica. Ética em pesquisa. Base de dados científicos. Planejamento e elaboração de Pes-
quisa. Organização de trabalho científico (Artigo Científico, Monografias e Relatórios Técnicos – Científicos). Referências e Citações. 
Desenvolvimento do projeto de pesquisa.

leia-se:

Código Disciplina CH Ementa

SOC100 Ética, cidadania e Sociedade 40

Propiciar aos estudantes vivência em escolas que possibilite a aquisição de habilidades didáticas que permitam conjugar conheci-
mentos adquiridos ao longo do curso de graduação em Pedagogia, os desafios práticos na sala de aula; identificar por meio das 
atividades em sala de aula e nos materiais didáticos situações de práticas do processo de alfabetização; discutir com os alunos 
estratégias que lhes permitam atuar como professores, consolidando sua formação pedagógica; desenvolver no aluno a condição 
de atuar em sala de aula e perceber as dificuldades de aprendizagem na escrita e leitura para que possa avaliar e diagnosticar os 
sucessos e problemas no processo de alfabetização.

LET100 Inglês 80

Desenvolvimento das estruturas básicas utilizando as habilidades linguísticas de ouvir e ler numa abordagem comunicativa 
intercultural em nível elementar. Introdução à compreensão de textos orais e escritos em língua inglesa que circulam nas mídias 
digitais, atendendo às especificidades acadêmico-profissionais das áreas, abordando aspectos léxico-gramaticais, discursivos e 
interculturais da língua inglesa.

LET110 Leitura e Produção de textos 80
Prática de leitura e de produção de textos de diversos gêneros. Noções fundamentais sobre estrutura e conteúdo: coesão, coe-
rência, clareza, informatividade e adequação. Revisão e reescrita orientada dos textos produzidos. Subsidiar os estudantes para 
a produção textual.

COM100 Pensamento Computacional 80

Navegação, pesquisa e filtragem de informações. Interação por meio de tecnologias. Compartilhamento de informações e conteú-
dos. Colaboração por canais digitais. Raciocínio lógico, análise e resolução de problemas. Estudo dos dispositivos computacionais. 
Noção de algoritmos. Práticas de computação. Jogos de lógica. Desenvolvimento de conteúdo. Construção de narrativas usando 
programação com blocos.

INT100 Projetos e métodos para a 
produção do conhecimento 40

Tipos de conhecimentos. O processo de pesquisa científica e suas classificações. Fundamentos da Metodologia Científica. Métodos 
e Técnicas de Pesquisa. A comunicação científica. Ética em pesquisa. Base de dados científicos. Planejamento e elaboração de Pes-
quisa. Organização de trabalho científico (Artigo Científico, Monografias e Relatórios Técnicos – Científicos). Referências e Citações. 
Desenvolvimento do projeto de pesquisa.

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o docu-
mento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular.

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO ESCOLAR (em 
papel timbrado da escola)

Declaramos, para os devidos fins, que (nome do aluno), 
portador(a) do RG nº_______, cursou integralmente o ensino 
médio em instituição pública, respectivamente a(s) seguinte(s) 
série(s):

* 1ª série - (nome da escola) – (município) – (estado)
* 2ª série - (nome da escola) – (município) – (estado)
* 3ª série - (nome da escola) – (município) – (estado)
____________________________________________

__
Local e data assinatura e carimbo do responsável na escola
ANEXO VIII – MODELO DE REQUERIMENTO DE PROVA 

ESPECIAL OU DE CONDIÇÕES ESPECIAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO (UNIVESP)
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR DO 1º SEMESTRE DE 

2020
Eu,__________________________________________

_____________________________________, inscrito para 
o Eixo de _________________________________________
___________________________________________, sob o 
nº de inscrição _____________________, CPF. nº_________
__________________________, venho solicitar as condições 
especiais para a realização da prova do PROCESSO SELETIVO 
VESTIBULAR DO 1º SEMESTRE DE 2020 da UNIVESP, conforme 
a seguir:

Assinale (X) Descrição
1. Prova em Braile (def. visual)
2. Prova Ampliada (def. visual)
3. Prova com Ledor (def. visual)
4. Prova com Intérprete de Libras (def. auditiva)
5. Acesso Fácil (cadeirante)
Outras solicitações: ______________________________

____________________________________________
____________________________________________

_______________________________________________
Em _____/_____ / 2019.
____________________________________________

___
Assinatura do candidato
 Portaria Univesp - ADM-04, de 11-10-2019

Designa Comissão para analisar o objeto do 
Convênio Univesp/Unifesp/FapUnifesp e análise 
detalhada da documentação referente à execução 
dos gastos, visando apurar irregularidades, con-
forme preliminarmente apresentado nos relatórios

O Diretor Administrativo da Fundação Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo - Univesp, conforme Portaria 
Univesp-PR 74, de 08-05-2019 e tendo em vista as informa-
ções constantes nos autos do Processo Univesp 341/2018, 
inclusive a manifestação da Responsável pelo Controle 
Interno, resolve:

Art. 1º - Designar Maria Angélica Castro Reis, Gerente/
Controle Interno, RG 13.590.724-x, Débora Gonçalves da Silva, 
Coordenadora de Equipe Técnica, RG 27.721.485-3, Gerson 
Gonçalves Nunes, Contador, RG 6.165.924-1, Waldomiro Pelágio 
Diniz de Carvalho Loyolla, Professor Titular, RG 6.721.134-3 
e Célia Maria Haas, Professora Titular, RG 39.118.891-4, fun-
cionários da Fundação Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo – Univesp, para, sob a presidência do primeiro nominado, 
promoverem sindicância com a finalidade de apurar indícios de 
irregularidades administrativas apontadas no protocolado em 
epígrafe, nos autos do Processo 341/2018 e respectiva docu-
mentação referente à execução do objeto do Convênio, dentro 
do prazo de 60 dias.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 Extrato de Contrato
Processo UNIVESP 281/2019
Contrato UNIVESP 158/2019
Parecer 88/2019
Contratante: Fundação Universidade Virtual do Estado de 

São Paulo - UNIVESP
Contratada: Instituto Brasileiro de Formação e Capacita-

ção - IBFC
Objeto: Prestação de serviço Técnico especializado de 

planejamento, organização e execução de Processo Seletivo 
Vestibular para o 1° semestre do ano de 2020

Modalidade: Dispensa de Licitação
Vigência: Esse contrato entrará em vigor na data de sua 

assinatura, com prazo de vigência até o cumprimento final do 
cronograma estabelecido pela contratante.

Data de assinatura: 10-10-2019

OU
N = P, se ENEM for menor ou igual a P.
Em que:
? P: é a nota obtida nas questões objetivas da prova da 

Univesp.
? ENEM: é o percentual de acerto na parte objetiva da prova 

do ENEM (escala de 0 a 100).
Nota Final
A nota final do candidato será dada pela igualdade:
NF = ((8 x N) + (2 x R))/10
Em que:
? N: é a nota final da parte objetiva da prova (valor máximo 

100).
? R: é a nota obtida na redação (valor máximo 100).
? NF: é a nota final da prova sem considerar a o Sistema de 

Pontuação Acrescida (Valor máximo 100).
Para o cálculo da Nota Final do Candidato (NFC) será ado-

tado o seguinte critério:
NFC = NF x 1,13, se no ato da inscrição o candidato se auto-

declarou preto, pardo ou índio (PPI) e declarou ainda que cursou 
todo o Ensino Médio ou equivalente em escola pública no Brasil;

NFC = NF x 1,10, se no ato da inscrição o candidato não se 
autodeclarou PPI e declarou que cursou todo o Ensino Médio ou 
equivalente em escola pública no Brasil;

NFC = NF x 1,03, se no ato da inscrição o candidato se 
autodeclarou somente PPI;

NFC = NF, se no ato da inscrição o candidato não se auto-
declarou em nenhuma das situações anteriores.

ANEXO V - Modelo de Procuração Particular
P R O C U R A Ç Ã O
Eu, ______________________________________

___________________, filho(a) de ________________
_____________________________________________
_____ e de ___________________________________
___________________________________ nascido(a) em 
________ de _____________________ de __________, no 
município de __________________________, residente à 
_______________________________

_______________________ no município de 
________________________, Estado de ______________
____________________, portador(a) do documento de iden-
tidade RG nº ___________________________, pela presente 
nomeia e constitui seu (sua) bastante procurador(a) o(a) Sr(a) ___
________________________________________ residente à 
________________________________________________
__________ no município de _________________________
______, Estado de __________________ portador(a) do docu-
mento de identidade RG nº _________________________, 
para o fim específico de matrícula resultante do Processo 
Seletivo Vestibular Univesp do primeiro semestre de 2020, 
junto ao Eixo de __________, no Polo de Apoio Presencial (de) 
___________________________.

_______________, ____ de __________________ de 
_________

____________________________________________
___

Assinatura do Candidato(a)
ANEXO VI - Modelo de Autodeclaração
AUTODECLARAÇÃO
Eu, ______________________________________

___________________, filho(a) de ________________
_____________________________________________
_____ e de ___________________________________
___________________________________ nascido(a) em 
________ de _____________________ de __________, no 
município de __________________________, residente à 
_______________________________

_______________________ no município de 
________________________, Estado de ______________
____________________, portador(a) do documento de iden-
tidade RG nº ___________________________, declaro, sob 
as penas da lei, que sou _________________ (preto, pardo ou 
índio) e estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, 
ficarei sujeito às sanções prescritas no Código Penal* e às 
demais cominações legais aplicáveis.

_________________________, ______ de 
____________________ de _____

___________________________ _________________
____________________

Assinatura do(a) Candidato(a) Assinatura do pai ou res-
ponsável no caso

de candidato(a) menor de idade
*O Decreto Lei 2.848, de 07-12-1940 - Código Penal - Fal-

sidade Ideológica
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, decla-

ração que dele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, 
criar obrigação ou alterar a verdade juridicamente relevante:

 Retificação do D.O. de 14-9-2019
Na publicação referente ao edital de credenciamento de docentes 002/2019
Ficam acrescentadas ao edital de Chamamento Público 002/2019 de Credenciamento de Banco de Conteudistas da Univesp, 

publicado em 14-09-2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, as seguintes retificações:
No ANEXO I, onde lê-se:

Código Disciplina CH Ementa

AGO001 Gestão de Projetos 40
Conceito de Projeto; Gestão de Projetos; Gerência da Integração do Projeto; Gerência do Escopo do Projeto; Gerência do Tempo do 
Projeto; Gerência do Custo do Projeto; Gerência da Qualidade do Projeto; Gerência dos Recursos Humanos do Projeto; Gerência das 
Comunicações do Projeto; Gerência dos Riscos do Projeto; Gerência das Aquisições do Projeto.

leia-se:

Código Disciplina CH Ementa

AGO001 Gerenciamento de Projetos 40
Conceito de Projeto; Gestão de Projetos; Gerência da Integração do Projeto; Gerência do Escopo do Projeto; Gerência do Tempo do 
Projeto; Gerência do Custo do Projeto; Gerência da Qualidade do Projeto; Gerência dos Recursos Humanos do Projeto; Gerência das 
Comunicações do Projeto; Gerência dos Riscos do Projeto; Gerência das Aquisições do Projeto.

onde lê-se:

Código Disciplina CH Ementa

SEO003
Estágio supervisionado em 
Educação Fundamental 
anos iniciais - Docência

20

Propiciar aos estudantes vivência em escolas que possibilite a aquisição de habilidades didáticas que permitam conjugar conhecimentos 
adquiridos ao longo do curso de graduação em Pedagogia, os desafios práticos na sala de aula; identificar por meio das atividades 
em sala de aula e nos materiais didáticos situações de práticas do processo de alfabetização; discutir com os alunos estratégias que 
lhes permitam atuar como professores, consolidando sua formação pedagógica; desenvolver no aluno a condição de atuar em sala de 
aula e perceber as dificuldades de aprendizagem na escrita e leitura para que possa avaliar e diagnosticar os sucessos e problemas 
no processo de alfabetização.

SEO004
Estágio supervisionado em 
Educação Fundamental 
anos iniciais - Gestão

20

propiciar ao futuro educador, numa perspectiva crítica, a partir do contato ativo com a realidade escolar (prioritariamente), conhe-
cimentos básicos relativos às condições em que se realizam o trabalho, a gestão e a participação na educação básica, com vistas à 
organização, à coordenação das atividades escolares, atividades educativas em espaços públicos, conselhos da escola, reuniões de pais 
e mestres, reforço e recuperação escolar e compreensão dos impactos das políticas públicas na gestão.

SEO005 Estágio supervisionado em 
Ed. Infantil - Gestão 20

Estágio curricular de vivência e investigação numa unidade escolar como escola-campo, ou em outro espaço educativo, sob supervisão, 
que auxilie no percurso formativo do graduando, dando-lhe uma visão mais conjunta e crítica das discussões teóricas e práticas no que 
concerne ao impacto das políticas públicas na gestão de unidade escolar. Analisar as condições concretas em que se realizam o trabalho 
pedagógico, a coordenação das tarefas, a gestão e a participação dos vários agentes (internos e externos) na dinâmica cotidiana escolar.

SEO006 Estágio supervisionado em 
Ed. Infantil - Docência 20

Vivenciar aspectos educativos nas instituições que atendem as crianças de 0 a 6 anos, tendo contato com as práticas sociais e peda-
gógicas realizadas na Educação Infantil, com vistas à identificação das concepções plurais da infância; observar e analisar diferentes 
situações durante o estágio.

leia-se:

Código Disciplina CH Ementa

EST360
Estágio supervisionado em 
Educação Fundamental 
anos iniciais - Docência

100

Propiciar aos estudantes vivência em escolas que possibilite a aquisição de habilidades didáticas que permitam conjugar conhecimentos 
adquiridos ao longo do curso de graduação em Pedagogia, os desafios práticos na sala de aula; identificar por meio das atividades 
em sala de aula e nos materiais didáticos situações de práticas do processo de alfabetização; discutir com os alunos estratégias que 
lhes permitam atuar como professores, consolidando sua formação pedagógica; desenvolver no aluno a condição de atuar em sala de 
aula e perceber as dificuldades de aprendizagem na escrita e leitura para que possa avaliar e diagnosticar os sucessos e problemas 
no processo de alfabetização.

EST330
Estágio supervisionado em 
Educação Fundamental 
anos iniciais - Gestão

100

propiciar ao futuro educador, numa perspectiva crítica, a partir do contato ativo com a realidade escolar (prioritariamente), conhe-
cimentos básicos relativos às condições em que se realizam o trabalho, a gestão e a participação na educação básica, com vistas à 
organização, à coordenação das atividades escolares, atividades educativas em espaços públicos, conselhos da escola, reuniões de pais 
e mestres, reforço e recuperação escolar e compreensão dos impactos das políticas públicas na gestão.

 Habitação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SH-62, de 11-10-2019

Institui grupo gestor responsável pela implantação 
do Programa SP Sem Papel, designa seus membros 
e define procedimentos referentes à documenta-
ção física e digital

O Secretário da Habitação,
Considerando o disposto no Decreto Estadual 64.355/2019, 

que institui o Programa SP Sem Papel;
Considerando a necessidade de tornar mais eficiente a 

gestão documental, bem como a racionalização e otimização 
dos recursos públicos disponíveis, para maior efetividade das 
atividades da Pasta;

Considerando a necessidade de substituir gradativamente 
a produção e tramitação de documentos para formato exclusi-
vamente digital;

Considerando que, a partir do próximo dia 14-10-2019, os 
documentos produzidos nesta Pasta deverão observar a forma 
digital, e;

Considerando o engajamento da Secretaria da Habitação 
com a consolidação do Programa SP Sem Papel e da Política 
Pública de Gestão Documental e Acesso a Informação no âmbito 
da Administração Pública Estadual;

Resolve:
Artigo 1° - Fica instituído o grupo gestor, vinculado ao Gabi-

nete do Secretário, responsável pela implantação do Programa 
SP Sem Papel em todas as unidades da Secretaria da Habitação.

Artigo 2° - O grupo gestor de que trata o caput do artigo 
1º, será composto pelos seguintes servidores da Secretaria da 
Habitação, sob a coordenação do primeiro nominado:

I – Edney Lippelt Rodas, RG 28.803.877-0;
II – Maria Jose Fernandes da Silva, RG 9.960.802;
Parágrafo único – Nos afastamentos ou impedimentos 

legais do Coordenador do Grupo designado no inciso I, do artigo 
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 Deliberação - 01, de 11-10-2019

Designação dos representantes dos Grupos 
de Trabalho criados no âmbito do Comitê de 
Integração de Políticas Globais

O Comitê De Integração de Políticas Globais de Desenvolvi-
mento Sustentável, Delibera:

Artigo 1º - Ficam designados os seguintes representantes 
para compor o Grupo de Trabalho para tratar das questões 
globais de Mudanças Climáticas, no âmbito do Comitê de Inte-
gração de Políticas Globais:

I - Gabinete da Subsecretaria de Infraestrutura: Patrick 
Johann Schindler, portador do RG 19.235.137-0, como titular;

II - Gabinete da Subsecretaria de Meio Ambiente: Oswaldo 
dos Santos Lucon, portador do RG 14.009.805 -7, como titular, 
Virginia Dorazio, portadora do RG 7.161.100-9, como suplente;

III - Unidade de Gestão de Projetos - UGP: Daniela Petenon 
Barbosa, portadora do RG 25.512.886-1, como titular;

IV - Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA: Flavia 
Elias Batista, portadora do RG 48.654.322-5, como titular, e 
Andreia Cristina de Oliveira, portadora do RG 29.912.417- 4, 
como suplente;

V - Coordenadoria de Energias Elétricas e Renováveis: 
Reinaldo Alves Almança, portador do RG 5.254.654-8, como 
titular, e Jânio Queiroz Souto, portador do RG 22.525.866-8, 
como suplente;

VI - Coordenadoria de Petróleo, Gás e Mineração - CPGM: 
Ricardo Cantarani, portador do RG 30.428.641-2, como titular, 
e Valéria Delbon de Souza, portadora RG 49.575.408-0, como 
suplente;

VII - Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRH: Iara Bueno 
Giacomini, portadora do RG 26.423.390-6, como titular, e Bruno 
Franco de Souza, portador do RG 29.796.785-X, como suplente;

VIII - Instituto de Botânica - IBt: Marisa Domingos, por-
tadora do RG 10.932.436-9, como titular, e Catarina Carvalho 
Nievola, portadora do RG 8.295.629-7, como suplente;

IX - Instituto Florestal - IF: Marco Aurélio Nalon, portador do 
RG 13.975.888-9, como titular, e Natália Ivanauskas, portadora 
do RG 22.611.405-3, como suplente;

X - Instituto Geológico - IG: Celia Regina de Gouvêia Souza, 
portadora do RG 7.757.047, como titular, e Mirian Ramos 
Gutjahr, portadora do RG 3.978.445-9, como suplente;

XI - Fundação para a Conservação e a Produção Florestal 
do Estado de São Paulo: Rodrigo Antônio Braga Moraes Victor, 
portador do RG 23.996.970-4, como titular, e Priscila Saviolo 
Moreira, portadora do RG 33.006.622-5, como suplente;

XII - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 
CETESB: Josilene Ticianeli Vannuzini Ferrer, portadora do RG 
13.344.703-0, titular, e Lady Virginia Traldi Meneses, portadora 
do RG 9.706.399, como suplente;

XIII - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - 
EMAE: Admilson Clayton Barbosa portador do RG 23.029.303-7, 
como titular, e Carlos Eduardo Gomes da Rocha, portador do RG 
9.219.276 -2, como suplente;

XIV - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo - SABESP: Ana Lucia Fonseca Rodrigues Szajubok, portado-
ra do RG 18.607.750 - 6, como titular, e Thomas Ballarin Vianna, 
portador do RG 41.364.499-6, como suplente.

Artigo 2º - Ficam designados os seguintes representantes 
para compor o Grupo de Trabalho para tratar das questões 
globais de Biodiversidade, no âmbito do Comitê de Integração 
de Políticas Globais:

I - Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA: Rita 
Zanetti, portadora do RG 47.278.922-3, como titular, e Rachel 
Marmo Azzari Domenichelli, portadora do RG 34.245.309-9, 
como suplente;

II - Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade - CFB: 
Débora Orgler de Moura, portadora do RG 14.226.975, como 
titular, e Isabel Fonseca Barcellos, portadora do RG 16.119.564-
7, como suplente;

III - Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRH: Abílio 
Gonçalves Junior, portador do RG 19.428.396-3, como titular, e 
Renata Cristina Oliveira, portadora do RG 20.463.901-3, como 
suplente;

IV - Fundação Parque Zoológico de São Paulo - FPZSP: 
Angélica Midori Sugieda, portadora do RG 22.538.259-3, como 
titular, e Mara Cristina Marques, portadora do RG 8.364.344-8, 
como suplente;

V - Fundação para a Conservação e a Produção Florestal 
do Estado de São Paulo: Joana Fava Alves, portadora do RG 
32.398.139-2, como titular, e Rodrigo Levkovicz, portador do RG 
28.155.493-6, como suplente;

VI - Instituto de Botânica - IBt: Cynthia Fernandes Pinto Luz, 
portadora do RG 05.725.463-3, como titular, e Andreia Tucci, 
portadora do RG 17.726.061-0, como suplente;

VII - Instituto Florestal - IF: Marco Aurélio Nalon, portador 
do RG 13.975.888-9, como titular, e Natália Ivanauskas, porta-
dora do RG 22.611.405 -3, como suplente;

VIII - Instituto Geológico - IG: Luciana Martin Rodrigues 
Ferreira, portadora do RG 19.149.297-8, como titular, e Adriano 
Jorge Abdalla, portador do RG 21.621.475-0, como suplente;

IX - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB: 
Luiz Antonio Lima de Queiroz, portador do RG 9.965.028, como 
titular e Cláudia Terdiman Schaalmann, portadora do RG 
6.999.660-X, como suplente;

X - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - EMAE: 
Admilson Clayton Barbosa, portador do RG 23.029.303-7, como 
titular e Carlos Eduardo Gomes da Rocha, portador do RG 
9.219.276-2, como suplente;

XI - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo - SABESP: Maria Fernanda S. Minucci, portadora do RG 
13.880.419, como titular, e Camila Brognoli Kauling, portadora 
do RG 43.736.100 - 7, como suplente.

Artigo 3º - Ficam designados os seguintes representantes 
para compor o Grupo de Trabalho para internalizar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável - ODS, no âmbito do Comitê de 
Integração de Políticas Globais:

I - Gabinete da Subsecretaria de Infraestrutura: Patrick 
Johann Schindler, portador do RG 19.235.137-0, como titular;

II - Unidade de Gestão de Projetos - UGP: Alexandre de 
Gerard Braga, portador do RG 33.355.294- 5, como titular, e 
Marilda Borba Giampietro, portador do RG 9649.616 -2, como 
suplente;

III - Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA: Marina 
Alegre de Freitas, portadora do RG 22.539.115-6, como titular, 
e Natasha José Keber, portadora do RG 20.066.292-2, como 
suplente;

IV - Coordenadoria de Energias Elétricas e Renováveis: 
José Ricardo Mafra Amorim, portador do RG 5.895.920, como 
titular, e Reinaldo Alves Almança, portador do RG 5.254.654-8, 
como suplente;

V - Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade - CFB: 
Maria Fernanda Segatin Prestupa, portadora do RG 35.099.554-
0, como titular, e Thais Michelle Oliveira, portadora do RG 
32.353.772-8, como suplente;

VI - Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA: 
Gil Kuchembuck Scatena, portador do RG 28.993.296-8, como 
titular, e Natalia Micossi da Cruz, portadora do RG 33.477.508-5, 
como suplente;

VII - Coordenadoria de Parques e Parcerias - CPP: Rafaela 
Di Fonzo Oliveira, portadora do RG 29.448.963-0, como titular, 
e Márcia Cristina Yamamoto, portadora do RG 28.448.963-0, 
como suplente;

VIII - Coordenadoria de Petróleo, Gás e Mineração - CPGM: 
José Carlos Garcia Ferreira, portador do RG 7.431.978-4, como 
titular, e Valéria Delbon de Souza, portadora do RG 49.575.408-
0, como suplente;

IX - Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRH: Ricardo Luiz 
Mangabeira, portador do RG 25.726.080-8, como titular, e Aria-
ne Coelho Donati, portador do RG 29.796.785-X, como suplente;

do Convênio celebrado com o Município de Gabriel Monteiro, de 
acordo com os elementos em epígrafe.

Data da assinatura: 01 de outubro 2019.
 Termos de Encerramentos
Termo de Encerramento Unilateral do Convênio Celebrado 

Entre o Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Estado da 
Habitação e o Município de Santana da Ponte Pensa.

Considerando que o valor efetivamente aplicado no Con-
vênio é inferior ao inicialmente previsto; que o Convênio SH 
335550/2018 encontra-se vigente até 06-10-2020; tratar-se de 
convênio preordenado ao atingimento de um escopo definido; 
que o objeto do ajuste foi integralmente executado e que houve 
prestação de contas dos recursos repassados pelo Estado de São 
Paulo; que a área técnica responsável emitiu Parecer Conclusivo 
aceitando a prestação de contas.

A vigência deste Convênio com início em 06-04-2018 tem 
seu término na data do presente ajuste.

Em vista do esgotamento do objeto da avença, não haven-
do pendências a regularizar, encerra-se o presente Convênio de 
repasse de recursos oriundos do Fundo Estadual da Habitação.

Data da assinatura: 10 de setembro 2019.
Termo de Encerramento Unilateral do Convênio Celebrado 

Entre o Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Estado da 
Habitação e o Município de Itápolis.

Considerando que o valor efetivamente aplicado no Con-
vênio é inferior ao inicialmente previsto; que o Convênio SH 
81407/2018 encontra-se vigente até 05-01-2021; tratar-se de 
convênio preordenado ao atingimento de um escopo definido; 
que o objeto do ajuste foi integralmente executado e que houve 
prestação de contas dos recursos repassados pelo Estado de São 
Paulo; que a área técnica responsável emitiu Parecer Conclusivo 
aceitando a prestação de contas.

A vigência deste Convênio com início em 05-07-2018 tem 
seu término na data do presente ajuste.

Em vista do esgotamento do objeto da avença, não haven-
do pendências a regularizar, encerra-se o presente Convênio de 
repasse de recursos oriundos do Fundo Estadual da Habitação.

Data da assinatura: 06 de setembro 2019.
Termo de Encerramento Unilateral do Convênio Celebrado 

Entre o Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Estado da 
Habitação e o Município de Guará.

Considerando que o valor efetivamente aplicado no Con-
vênio é inferior ao inicialmente previsto; que o Convênio SH 
259956/2018 encontra-se vigente até 05-10-2020; tratar-se de 
convênio preordenado ao atingimento de um escopo definido;

que o objeto do ajuste foi integralmente executado e que 
houve prestação de contas dos recursos repassados pelo Estado 
de São Paulo; que a área técnica responsável emitiu Parecer 
Conclusivo aceitando a prestação de contas.

A vigência deste Convênio com início em 06-04-2018 tem 
seu término na data do presente ajuste.

Em vista do esgotamento do objeto da avença, não haven-
do pendências a regularizar, encerra-se o presente Convênio de 
repasse de recursos oriundos do Fundo Estadual da Habitação.

Data da assinatura: 06 de setembro 2019.
Termo de Encerramento Unilateral do Convênio Celebrado 

Entre o Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Estado da 
Habitação e o Município de Jaci.

Considerando que o valor efetivamente aplicado no Con-
vênio é inferior ao inicialmente previsto; que o Convênio SH 
120839/2018 encontra-se vigente até 06-10-2020;

tratar-se de convênio preordenado ao atingimento de um 
escopo definido;

que o objeto do ajuste foi integralmente executado e que 
houve prestação de contas dos recursos repassados pelo Estado 
de São Paulo; que a área técnica responsável emitiu Parecer 
Conclusivo aceitando a prestação de contas.

A vigência deste Convênio com início em 06-04-2018 tem 
seu término na data do presente ajuste.

Em vista do esgotamento do objeto da avença, não haven-
do pendências a regularizar, encerra-se o presente Convênio de 
repasse de recursos oriundos do Fundo Estadual da Habitação.

Data da assinatura: 10 de setembro 2019.
Termo de Encerramento Unilateral do Convênio Celebrado 

Entre o Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Estado da 
Habitação e o Município de Gabriel Monteiro.

Considerando que o valor efetivamente aplicado no Con-
vênio é inferior ao inicialmente previsto; que o Convênio SH 
188340/2018 encontra-se vigente até 04-01-2021; tratar-se de 
convênio preordenado ao atingimento de um escopo definido; 
que o objeto do ajuste foi integralmente executado e que houve 
prestação de contas dos recursos repassados pelo Estado de São 
Paulo; que a área técnica responsável emitiu Parecer Conclusivo 
aceitando a prestação de contas.

A vigência deste Convênio com início em 05-07-2018 tem 
seu término na data do presente ajuste.

Em vista do esgotamento do objeto da avença, não haven-
do pendências a regularizar, encerra-se o presente Convênio de 
repasse de recursos oriundos do Fundo Estadual da Habitação.

Data da assinatura: 01 de outubro 2019.

 Infraestrutura e Meio 
Ambiente
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SIMA - 72, de 11-10-2019

Dispõe sobre a constituição de Grupo de Trabalho, 
para fins de concurso de promoção da carreira de 
Especialista Ambiental

O Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente resolve:
Artigo 1º - Constituir Grupo de Trabalho, em cumprimento 

ao § 1º do artigo 4º, do Decreto 63.721, de 20-09-2018, pelos 
seguintes membros:

I – Paula Cristina Nassif Elias de Lima, R.G. 16.776.530-9, 
representante do Órgão Setorial de Recursos Humanos e do 
Gabinete do Secretário e Ana Tiemi Ogura, RG 10.282.683-3, 
como suplente;

II – Silvana de Andrade Pinheiro, RG 1.725.013, repre-
sentante da Coordenadoria de Administração, Contratos e 
Convênios;

III – Viviane Coelho Buchianeri, RG 10.357.673-3, represen-
tante da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade – CFB 
e Ivan Moreli Cambahuva Rufino, RG 34.747.566-8, como 
suplente;

IV – Roberta Hammerat de Araújo Pinto, RG 22.174.338-8, 
representante da Coordenadoria de Educação Ambiental;

V – Sandra Jules Gomes, RG 17.460.225-X, representante 
da Coordenadoria de Planejamento Ambiental e Cristina Maria 
do Amaral Azevedo, RG 8.886.288-0 como suplente;

VI – Cesar Aparecido Martina Louvison, R.G. 9.895.581-0, 
representante da Coordenadoria de Recursos Hídricos e Ricardo 
Luiz Mangabeira, RG 25.726.080-8, como suplente;

Artigo 2º - O Grupo de Trabalho será responsável elaboração 
de conteúdo e demais atividades necessárias à implementação 
dos concursos de promoção da carreira de Especialista Ambiental, 
segundo dispões o § 1º do artigo 4º, do Decreto 63.721/2018.

Artigo 3º - A atribuição estabelecida aos integrantes do 
Grupo de Trabalho, de que trata o artigo 1º desta Resolução, 
deverá ser exercida sem prejuízo das demais atividades do 
respectivo cargo ou função.

Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogada a Resolução SMA 157/2018.

(Processo SMA 8.156/2018)

Assunto: Convênio. Fundo Estadual da Habitação - FEH. 
Termo de Encerramento do Convênio. Alteração do prazo de 
vigência, de valor, do plano de trabalho e do cronograma físico-
-financeiro.

CNPJ: 45.138.088/0001-40
Objeto: Transferência de recursos destinados à execução de 

obras de Infraestrutura Urbana (galerias de águas pluviais) em 
ruas do Conjunto Habitacional Santana da Ponte Pensa C – Luiz 
Antônio Pessota.

Assinatura do Convênio: 06-04-2018
Recurso:
Valor total do convênio: R$ 208.620,00
Valor de responsabilidade do Estado: R$ 208.620,00
Valor de responsabilidade do Município: Não há contrapar-

tida municipal.
Vigência: de 06-04-2018 até 10-09-2019
Despacho de Autorização GSE 0054/2019:
Resumo - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer Conclusivo CPH 0073/2019, de 04-09-2019 
(fls. 446 a 449), Cota CJ/SH 55/2018 de 06-07-2018 (fl. 452 fren-
te e verso), as manifestações da Coordenadoria de Planejamento 
Habitacional (fls. 454 frente e verso) e da Chefia de Gabinete (fl. 
454 verso), Autorizo, conforme Resolução SH 026/2019 e com 
fundamento no Decreto 46.657, de 01-04-2002, o encerramento 
do Convênio celebrado com o Município de Santana da Ponte 
Pensa de acordo com os elementos em epígrafe.

Data da assinatura: 10 de setembro 2019.
SPdoc: SH – 81407/2018 – Volume I e II
Interessado: Prefeitura Municipal de Itápolis
Assunto: Convênio. Fundo Estadual da Habitação - FEH. 

Termo de Encerramento do Convênio. Alteração do prazo de 
vigência e valor, do plano de trabalho e do cronograma físico-
-financeiro.

CNPJ: 49.979.255/0001-37
Objeto: Transferência de recursos destinados à execução 

de obras de Infraestrutura Urbana (recapeamento asfáltico, 
sinalização viária e acessibilidade) em ruas dos Conjuntos Habi-
tacionais Jardim Vitória, Jardim Vitória I, II e III.

Assinatura do Convênio: 05-07-2018
Recurso:
Valor total do convênio: R$ 215.619,53
Valor de responsabilidade do Estado: R$ 215.619,53
Valor de responsabilidade do Município: Não há contrapar-

tida municipal.
Vigência: de 05-07-2018 até 06-09-2019
Despacho de Autorização GSE 0050/2019:
Resumo - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer Conclusivo CPH 0062/2019, de 09-08-2019 
(fls. 296 a 299), Cota CJ/SH 55/2018 de 06-07-2018 (fl. 302 fren-
te e verso), as manifestações da Coordenadoria de Planejamento 
Habitacional (fls. 304 frente e verso) e da Chefia de Gabinete (fl. 
304 verso), Autorizo, conforme Resolução SH 026/2019 e com 
fundamento no Decreto 46.657, de 01-04-2002, o encerramento 
do Convênio celebrado com o Município de Itápolis, de acordo 
com os elementos em epígrafe.

Data da assinatura: 06 de setembro 2019.
SPdoc: SH – 259956/2018 – Volume I, II e III
Interessado: Prefeitura Municipal de Guará
Assunto: Convênio. Fundo Estadual da Habitação - FEH. 

Termo de Encerramento do Convênio. Alteração do prazo de 
vigência e valor, do plano de trabalho e do cronograma físico-
-financeiro.

CNPJ: 45.353.299/0001-04
Objeto: Transferência de recursos destinados à execução 

de obras de Equipamento Social (cobertura e revitalização de 
quadra) no Conjunto Habitacional Luiz Carlos da Silva.

Assinatura do Convênio: 06-04-2018
Recurso:
Valor total do convênio: R$297.995,19
Valor de responsabilidade do Estado: R$297.995,19
Valor de responsabilidade do Município: Não há contrapar-

tida municipal.
Vigência: de 06-04-2018 até 06-09-2019
Despacho de Autorização GSE 0049/2019:
Resumo - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer Conclusivo CPH 0060/2019, de 09-08-2019 
(fls. 482 a 485), Cota CJ/SH 55/2018 de 06-07-2018 (fl. 491 fren-
te e verso), as manifestações da Coordenadoria de Planejamento 
Habitacional (fls. 493 frente e verso) e da Chefia de Gabinete (fl. 
493 verso), Autorizo, conforme Resolução SH 026/2019 e com 
fundamento no Decreto 46.657, de 01-04-2002, o encerramento 
do Convênio celebrado com o Município de Guará, de acordo 
com os elementos em epígrafe.

Data da assinatura: 06 de setembro 2019.
SPdoc: SH – 120839/2018 – Volume I e II
Interessado: Prefeitura Municipal de Jaci
Assunto: Convênio. Fundo Estadual da Habitação - FEH. 

Termo de Encerramento do Convênio. Alteração do prazo de 
vigência, de valor, do plano de trabalho e do cronograma físico-
-financeiro.

CNPJ: 45.142.684.0001-02
Objeto: Transferência de recursos destinados à execução 

de obras de Infraestrutura Urbana (recapeamento asfáltico, 
sinalização viária) em ruas dos Conjuntos Habitacionais CDHU 
Jaci A, B e C.

Assinatura do Convênio: 06-04-2018
Recurso:
Valor total do convênio: R$ 269.197,19
Valor de responsabilidade do Estado: R$ 269.197,19
Valor de responsabilidade do Município: Não há contrapar-

tida municipal.
Vigência: de 06-04-2018 até 10-09-2019
Despacho de Autorização GSE 0053/2019:
Resumo - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer Conclusivo CPH 0061/2019, de 09-08-2019 
(fls. 364 a 367), Cota CJ/SH 55/2018 de 06-07-2018 (fl. 370 fren-
te e verso), as manifestações da Coordenadoria de Planejamento 
Habitacional (fls. 372 frente e verso) e da Chefia de Gabinete (fl. 
372 verso), Autorizo, conforme Resolução SH 026/2019 e com 
fundamento no Decreto 46.657, de 01-04-2002, o encerramento 
do Convênio celebrado com o Município de Jaci de acordo com 
os elementos em epígrafe.

Data da assinatura: 10 de setembro 2019.
SPdoc: SH – 188340/2018
Interessado: Prefeitura Municipal de Gabriel Monteiro
Assunto: Convênio. Fundo Estadual da Habitação - FEH. 

Termo de Encerramento do Convênio. Alteração do prazo de 
vigência, de valor, do plano de trabalho e do cronograma físico-
-financeiro.

CNPJ: 44.431.161/0001-05
Objeto: Transferência de recursos destinados à execução de 

obras de Equipamento Social (academias ao ar livre) nos Conjun-
tos Habitacionais Gabriel Monteiro C – Avelino Batista Marabeis 
e Gabriel Monteiro B1 – Afonso Carrilho Peres.

Assinatura do Convênio: 05-07-2018
Recurso:
Valor total do convênio: R$ 89.949,98
Valor de responsabilidade do Estado: R$ 89.949,98
Valor de responsabilidade do Município: Não há contra-

partida
Vigência: de 05-07-2018 até 01-10-2019
Despacho de Autorização GSE 0062/2019:
Resumo - À vista dos elementos constantes do presente, em 

especial o Parecer Conclusivo CPH 0082/2019, de 27-09-2019 
(fls. 301 a 304), Cota CJ/SH 55/2018 de 06-07-2018 (fl. 307 fren-
te e verso), as manifestações da Coordenadoria de Planejamento 
Habitacional (fls. 309 frente e verso) e da Chefia de Gabinete (fl. 
309 verso), Autorizo, conforme Resolução SH 026/2019 e com 
fundamento no Decreto 46.657, de 01-04-2002, o encerramento 

§ 4º - Nas hipóteses previstas nos incisos I a III do § 3º deste 
artigo, o registro no ambiente digital deverá ser realizado ime-
diatamente após seu restabelecimento, tendo ou não ocorrido a 
conclusão da tramitação.

§ 5º - Os documentos recebidos e produzidos fisicamente, 
mesmo que tramitados no ambiente digital, permanecerão 
arquivados no Setor de Protocolo e Arquivo, do Departamento 
de Administração, até a sua destinação final, conforme prazos 
previstos nas Tabelas de Temporalidade de Documentos.

Artigo 7º - A tramitação de documentos entre a Secretaria 
da Habitação e demais órgãos do Poder Executivo Estadual se 
dará gradativamente por meio digital, conforme cronogramas de 
implantação do Ambiente Digital de Gestão Documental.

§ 1º - Os documentos dos órgãos a que se refere o “caput” 
deste artigo, somente serão recebidos fisicamente quando:

I - o órgão de origem ainda não tenha implantado o 
Programa;

II - a autuação e registro tenha se dado nos termos do § 3º 
do artigo 6º desta resolução.

§ 2º - Os documentos recebidos na forma do § 1º deste 
artigo poderão ser digitalizados e capturados para autuação 
e tramitação no ambiente digital, no âmbito da Secretaria da 
Habitação, visando à celeridade de sua tramitação, formando o 
processo híbrido a que se refere o inciso XVIII do artigo 2º do 
Decreto 64.355, de 31-07-2019.

§ 3º - Ocorrendo a tramitação na forma prevista no § 2º 
deste artigo, o documento recepcionado fisicamente será restitu-
ído à origem juntamente com as cópias digitais dos documentos 
produzidos e tramitados no âmbito da Secretaria da Habitação.

Artigo 8º - É obrigatório a todos os servidores públicos 
que irão operar o sistema digital de gestão documental obter a 
certificação no curso de Educação à Distância - EAD do ambiente 
de treinamento do Programa SP Sem Papel, disponibilizado no 
endereço https://treinamentos.spsempapel.sp.gov.br previamen-
te à implantação do Programa nesta Pasta.

Artigo 9º - O Setor de Protocolo e Arquivo exercerá a função 
de Administrador do Programa SP Sem Papel, no âmbito da 
Secretaria da Habitação, cabendo-lhe a inclusão e exclusão de 
usuários no sistema informatizado.

§ 1º - O Centro de Recursos Humanos será responsável por 
solicitar a inclusão e exclusão de usuários no ambiente informa-
tizado, devendo fornecer ao Administrador do Programa SP Sem 
Papel, nome completo, CPF e e-mail oficial do usuário.

§ 2º - O Superior imediato poderá solicitar a exclusão de 
servidor público do ambiente digital, por meio de ato motivado.

Artigo 10 – Ficam estabelecidos os seguintes procedimentos 
internos a serem observados nas Unidades que integram a Pasta, 
a partir da implantação do SP sem Papel:

I - Os documentos digitais deverão tramitar de unidade para 
unidade com envio direto ao dirigente da unidade de destino, 
ou servidor por este designado, o qual se responsabilizará pela 
distribuição dos documentos aos demais membros da unidade;

II - Os documentos digitais deverão sair da unidade com 
tramitação ou autorização do seu dirigente.

Artigo 11 - Documentos externos poderão ser encaminha-
dos no formato digital diretamente para o correio eletrônico 
institucional das áreas competentes.

Artigo 12 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
Publicação.

 Resolução Conjunta SH – SEDS 61, de 9-10-2019

Estabelece o Regulamento do Programa Vida 
Longa

O Secretário de Estado da Habitação e a Secretária de 
Estado de Desenvolvimento Social, com fundamento no Decre-
to 64.509, de 01-10-2019, e considerando a necessidade de 
estabelecer o Regulamento do Programa Vida Longa, resolvem:

Artigo 1º - Constituem condições mínimas de elegibilidade 
dos Municípios paulistas interessados em aderir ao Programa 
Vida Longa o seguinte:

I - Possuir terreno hábil à implantação do equipamento 
comunitário de moradia gratuita, incluído Áreas de Convivência 
Social, o qual deverá:

a) Atender ao seguinte requisito, conforme indicado em 
cláusula do modelo do instrumento do convênio: terreno de pro-
priedade do Município, livre e desimpedido de quaisquer ônus, 
com apresentação da respectiva matrícula emitida pelo Cartório 
de Registro de Imóveis competente;

b) Estar inserido na malha urbana de forma a propiciar, ao 
público-alvo do Programa, condições de acessibilidade, seguran-
ça e integração aos serviços e equipamentos urbanos;

c) Possuir dimensão e configuração compatíveis com a 
implantação do equipamento incluindo declividade máxima de 
7% respeitando o limite máximo de unidades estabelecidas no 
decreto, conforme projeto-padrão elaborado pela Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo - CDHU.

II – Possuir Conselho Municipal de Assistência Social, 
Plano Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de 
Assistência Social, conforme estabelecido pelo Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS;

III - Possuir Plano Municipal de Assistência Social – PMAS 
aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;

IV - Possuir Conselho Municipal do Idoso em funciona-
mento;

V – Apresentar diagnóstico da demanda conforme os crité-
rios definidos no Artigo 3º do Decreto 64.509/2019, observando 
ainda as diretrizes previstas no Manual do Programa;

VI – Comprovar que dispõe de equipe técnica em confor-
midade com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 
NOB-RH/SUAS, para oferta do serviço de Acolhimento em 
República.

Artigo 2º - Constituem condições para assinatura do con-
vênio pelo Município:

I - Ter aprovado o Projeto Social pela Secretaria de Desen-
volvimento Social, conforme modelo Anexo I;

II - Indicar técnico do órgão gestor da Assistência Social 
para ser o responsável pelo acompanhamento da execução do 
Projeto Social do Programa.

§ 1º - O terrenos mencionados no inciso I do artigo 1º deve-
rão ser submetidos à análise e aprovação técnica da Secretaria 
Estadual da Habitação, ou entidade por ela designada.

Artigo 3º - A apresentação de propostas visando à inclusão 
do Município no Programa deverá ser formalizada através do 
modelo de ofício constante do Anexo II desta resolução – ende-
reçado à Secretaria Estadual da Habitação e, além disso, atender 
ao disposto no Decreto 59.215, de 21-05-2013.

§ 1º - O Município deverá inserir o Programa Vida Longa no 
Plano Municipal de Assistência Social e registrar as informações 
do Projeto Social, conforme orientação da Secretaria de Desen-
volvimento Social.

§ 2º - Em todas as etapas de execução do Programa 
deverão ser obedecidos, ainda, os procedimentos e condições 
estabelecidos no Manual do Programa da Secretaria Estadual 
da Habitação e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.

§ 3º - O Município deverá atender as diretrizes referentes à 
gestão do equipamento e a oferta de serviço socioassistencial 
tipificado, contidas no modelo de Projeto Social, conforme 
Anexo I a esta Resolução.

§ 4º - A gestão do equipamento comunitário do Programa 
Vida Longa constitui contrapartida e responsabilidade intransfe-
rível do Município, podendo a execução do serviço ser realizada 
de forma direta ou indireta.

Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogada a Resolução Conjunta SH-SEDS 
01/2009, publicada no D.O. de 16 de maio de 2.009.

 Despachos do Secretário, de 11-10-2019
SPdoc: SH – 335550/2018 – Volume I e II
Interessado: Prefeitura Municipal de Santana da Ponte 

Pensa


