
terça-feira, 6 de outubro de 2020 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 130 (198) – 47

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

065.02 Fomento ao artesanato paulista (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
Produtora

Unidade com 
atribuições de 

Arquivo
Eliminação Guarda 

Permanente

065.02.01.001 Base de dados de artesãos 
do Estado de São Paulo vigência -

Lei Federal n. 13.180/2015; Decreto Estadual n. 
59.553/2013; Portaria SCS/MDIC n. 29/2010. O 
documento é importante para a preservação da 
memória institucional. Por tratar-se de base de 
dados de guarda permanente, rotineiramente 
deverão ser extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em local 
diferente e fisicamente distante do armazenamento 
do documento original, em conformidade com a 
Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009. O 
registro dos artesãos pode ser realizado em 
documento eletrônico ou em livro, cuja vigência 
esgota-se com seu encerramento.

065.02.01.002 Formulário de cadastro de 
artesãos vigência 1

Lei Federal n. 13.180/2015; Decreto Estadual n. 
59.553/2013, art. 39-B, III, a; Portaria SCS/MDIC n. 
29/2010. A vigência esgota-se com a inserção dos 
dados do formulário na Base de Dados dos 
artesãos do Estado de São Paulo. 

065.02.02 Seleção de 
artesãos 065.02.02.001

Expediente de seleção de 
artesãos para exposição e 
comercialização de 
produtos artesanais

vigência 5

Lei Federal n. 13.180/2015; Decreto Estadual n. 
59.553/2013, art. 39-B, III, c; Portaria SCS/MDIC n. 
29/2010. A vigência esgota-se com a publicação da 
lista definitiva dos artesãos selecionados.

065.02.03 Realização 
de cursos para 
capacitação

065.02.03.001
Dossiê de curso para 
capacitação de agentes de 
cooperação 

vigência 5

Lei Federal n. 13.180/2015; Decreto Estadual n. 
59.553/2013, art. 39-B, III, b; Portaria SCS/MDIC n. 
29/2010. A vigência esgota-se com a conclusão da 
capacitação.

065 GESTÃO DA INOVAÇÃO, PESQUISA CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO (FUNÇÃO)

065.02.01 
Cadastramento de 
artesãos

ATIVIDADES

PRAZOS DE GUARDA 
(em anos) DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕESDOCUMENTOS

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

066 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO (FUNÇÃO)
066.01 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO  (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
Produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação Guarda 

permanente

066.01.01.001 Dossiê digital do 
empreendedor vigência 5

Decreto nº 52.185/2007, art. 6º, III. A vigência 
esgota-se com o envio do certificado. Por tratar-se 
de documento digital de guarda temporária, seus 
dados e informações deverão ser eliminados de 
forma irreversível e permanente, utilizando-se de 
ferramentas que sobrescrevam o espaço digital 
utilizado pelo arquivo, em conformidade com a 
Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009, art. 
7º, § 2º. O Dossiê, composto por cadastro do 
usuário e atividades realizadas, integra o banco de 
dados da Escola do Empreendedor Paulista.

066.01.01.002 Videoaula da Escola do Emp vigência -

Decreto nº 52.185/2007, art. 6º, III. A vigência 
esgota-se com produção de novo vídeo. O 
documento é importante para a preservação da 
memória institucional. Por tratar-se de documento 
digital de guarda permanente, rotineiramente 
deverão ser extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em local 
diferente e fisicamente distante do armazenamento 
do documento original, em conformidade com a 
Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009. As 
videoaulas integram o banco de dados da Escola 
do Empreendedor Paulista. 

066.01.02 Concessão 
de crédito ao 
empreendedor

066.01.02.001 Processo de análise prévia p vigência 5

Lei federal n. 10.406/2002 (Código Civil), art. 206, § 
5º, I; Decreto nº 52.185/2007, art. 6º, III; Decreto nº 
52.185/2007; Lei n. 9.533/1997. A vigência esgota-
se com a quitação do empréstimo.

066.01.01 Qualificação 
do empreendedor

ATIVIDADES DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

066 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO (FUNÇÃO)
066.02 FOMENTO DO EMPREGO E RENDA  (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
Produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação Guarda 

permanente

066.02.01 
Capacitação para 
inserção ou reinserção 
no mercado de 
trabalho

066.02.01.001
Dossiê de curso para 
inserção ou reinserção no 
mercado de trabalho

vigência 5

Decreto n. 43.422/1998, art. 2º, § 1º. A vigência
esgota-se com o desligamento da prefeitura do
programa. Deve ser aberto um Dossiê por
prefeitura.

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕESATIVIDADES DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

066 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO (FUNÇÃO)
066.03 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE  (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
Produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação Guarda 

permanente

066.03.01.001
Cadastro das outorgas do 
Selo Paulista da 
Diversidade

vigência -

Decreto n. 52.080/2007, art. 4º, V. O documento é
importante para a preservação da memória
institucional. Por tratar-se de documento digital de
guarda permanente, rotineiramente deverão ser
extraídas cópias de segurança a serem
armazenadas em ambiente seguro e em local
diferente e fisicamente distante do armazenamento
do documento original, em conformidade com a
Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009. A
vigência esgota-se com encerramento do
programa, devendo o cadastro ser constantemente
alimentado e atualizado.    

066.03.01.002
Expediente de outorga do 
Selo Paulista da 
Diversidade

vigência 5

Decreto n. 52.080/2007, art. 4º; Decreto n.
56.799/2011. O documento é importante para a
preservação da memória institucional. A vigência
esgota-se com a entrega do certificado (Selo por
Adesão ou Pleno). Abre-se um Expediente a cada
ano.

ATIVIDADES DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

066.03.01 Outorga do 
Selo Paulista da 
Diversidade

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ÍNDICE* CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO

A 
ARTESANATO PAULISTA, FOMENTO AO 065.02
ARTESÃOS, CADASTRAMENTO DE 065.02.01
ARTESÃOS, SELEÇÃO DE 065.02.02
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS CREDENCIADOS 065.01.02
Agentes de cooperação, Dossiê de curso para capacitação de 065.02.03.001
Acompanhamento e avaliação de desempenho de empreendimento tecnológico, Relatório de 065.01.02.001

B 
Base de dados dos profissionais de artesãos do Estado de São Paulo 065.02.01.001
Base conceitual do Artesanato Paulista USE Decreto, estatuto, código, regulamento, regimento, instrução normativa, 
norma, resolução, deliberação, portaria (TTD-Meio) 001.01.01.001
Bônus por Participação nos Resultados – BPR USE Convênio, termo de cooperação, acordo, protocolo de intenções,
 termo de parceria (TTD-Meio) 001.01.03.001

C 
CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS 065.02.01
Cadastro das outorgas do Selo Paulista da Diversidade 066.03.01.001
Cadastro de artesãos USE Formulário de cadastro de artesãos 065.02.01.002
Capacitação de agentes de cooperação, Dossiê de curso para 065.02.03.001
Capacitação do Time do Emprego USE Dossiê de curso para inserção ou reinserção no mercado de trabalho 066.02.01.001
CAPACITAÇÃO PARA INSERÇÃO OU REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 066.02.01
CAPACITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA 065.02.03
Cédula de crédito bancário INTEGRA Processo de análise prévia para concessão de crédito 066.01.02.001
CONCESSÃO DE CRÉDITO AO EMPREENDEDOR 066.01.02
Concessão de crédito, Processo de análise prévia para 066.01.02.001
Credenciamento de centro de inovação tecnológica USE Expediente de credenciamento de centro de inovação tecnológica 065.01.01.003
CREDENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS 065.01.01
Credenciamento de incubadora de empresas de base tecnológica USE Expediente de credenciamento de incubadora 
de empresas de base tecnológica 065.01.01.004
Credenciamento de núcleo de inovação tecnológica USE Expediente de credenciamento de núcleo de inovação tecnológica 065.01.01.005
Credenciamento definitivo de parque tecnológico USE Expediente de credenciamento definitivo de parque tecnológico 065.01.01.002
Credenciamento provisório de parque tecnológico USE Expediente de credenciamento provisório de parque tecnológico 065.01.01.001
CRÉDITO AO EMPREENDEDOR, CONCESSÃO DE 066.01.02
Crédito bancário, Cédula de INTEGRA Processo de análise prévia para concessão de crédito 066.01.02.001
Crédito, Dossiê de oferta de USE Processo de análise prévia para concessão de crédito 066.01.02.001
Crédito, Processo de análise prévia para concessão de 066.01.02.001
Crédito, Proposta de USE Processo de análise prévia para concessão de crédito 066.01.02.001
Curso para capacitação de agentes de cooperação, Dossiê de 065.02.03.001
Curso para inserção ou reinserção no mercado de trabalho, Dossiê de 066.02.01.001
CURSOS PARA CAPACITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE 065.02.03

D 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO, GESTÃO DA INOVAÇÃO, PESQUISA CIENTÍFICA E 065
Diversidade, Cadastro das outorgas do Selo Paulista da 066.03.01.001
Diversidade, Expediente de outorga do Selo Paulista da 066.03.01.002
DIVERSIDADE, OUTORGA DO SELO PAULISTA DA 066.03.01
DIVERSIDADE, PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA 066.03
Dossiê de curso para capacitação de agentes de cooperação 065.02.03.001
Dossiê de curso para inserção ou reinserção no mercado de trabalho 066.02.01.001
Dossiê de oferta de crédito USE Processo de análise prévia para concessão de crédito 066.01.02.001
Dossiê digital do empreendedor 066.01.01.001

E 
Edital de chamamento de interessados em obter financiamento do Funcet INTEGRA Processo de contratação 
de financiamentos (TTD-Meio) 005.02.10.002

Valor: Quitação recíproca em relação aos direitos e obriga-
ções constantes no Termo supracitado.

Data da Assinatura: 29-09-2020

 Desenvolvimento 
Econômico
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Resolução SDE - 31, de 2-10-2020

Aprova o Plano de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos das Atividades-
Fins da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

A Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de 
São Paulo, considerando as propostas de Plano de Classificação 
e de Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-
-Fins da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, elaborada 
pela Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da Pasta, 
com a orientação técnica, acompanhamento e aprovação da 
Unidade do Arquivo Público do Estado, nos termos do artigo 37 
do Decreto n. 48.897/2004, resolve:

Artigo 1° - Aprovar o Plano de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos das Atividades-Fins da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico anexos a esta Resolução.

Artigo 2° - A presente Resolução será publicada no Diário 
Oficial do Estado por 3 dias consecutivos, nos termos do artigo 
7º, § 1º do Decreto 29.838/1989.

Artigo 3° - Após a data da terceira publicação, ficará aberto, 
por 15 dias, o prazo para impugnação de que trata o artigo 8º 
do Decreto 29.838/1989.

Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Resolução SDE 60/2018 e a Resolução SERT 08/2018.

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVI-
DADES-FIM

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO E SUBFUNÇÕES
065 GESTÃO DA INOVAÇÃO, PESQUISA CIENTÍFICA E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO (FUNÇÃO)
Esta função compreende o estímulo à geração de renda, 

produção de pesquisa e inovação tecnológica, levando ao desen-
volvimento econômico e social do Estado de São Paulo.

066 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EMPREGO E RELAÇÕES DO 
TRABALHO (FUNÇÃO)

Esta função compreende a formulação e a execução de 
políticas, programas e projetos voltados ao emprego, às relações 
do trabalho, ao empreendedorismo e à diversidade, além do 
exercício de atividades delegadas pelo Governo Federal corre-
latas ao campo funcional da Secretaria do Emprego e Relações 
do Trabalho.

066.01 FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO (SUBFUNÇÃO)
Esta subfunção compreende a criação de ambientes e 

serviços propícios ao processo de inovação tecnológica. Esta 
subfunção compreende a oferta de oportunidades de geração 
de renda para os artesãos, contribuindo para o desenvolvimento 
local de modo economicamente viável, socialmente justo e 
ambientalmente responsável.

065.01 GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS 
(SUBFUNÇÃO)

Esta subfunção compreende a criação de ambientes e servi-
ços propícios ao processo de inovação tecnológica

065.02 FOMENTO AO ARTESANATO PAULISTA (SUBFUN-
ÇÃO)

Esta Subfunção compreende ações de promoção e estímulo 
a práticas empreendedoras, qualificando empreendedores e 
possibilitando o acesso ao crédito.

066.02 FOMENTO DO EMPREGO E RENDA (SUBFUNÇÃO)
Esta Subfunção compreende o fomento do desenvolvimento 

socioeconômico, do emprego e da renda através da capacitação 
para a inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

066.03 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE 
(SUBFUNÇÃO)

Esta Subfunção compreende ações de promoção e estímulo 
às iniciativas de valorização da diversidade pelas organizações 
para o cumprimento de suas responsabilidades sociais.

Função: 065 GESTÃO DA INOVAÇÃO, PESQUISA CIENTÍFICA 
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO

Subfunção: 065.01 Gestão de empreendimentos tecnoló-
gicos

Atividade: 065.01.01 Credenciamento de empreendimentos 
tecnológicos

Documentos: 065.01.01.001 Expediente de credenciamento 
provisório de Parque Tecnológico

065.01.01.002 Expediente de credenciamento definitivo de 
Parque Tecnológico

065.01.01.003 Expediente de credenciamento de centro de 
inovação tecnológica

065.01.01.004 Expediente de credenciamento de incubado-
ra de empresas de base tecnológica

065.01.01.005 Expediente de credenciamento de núcleo de 
inovação tecnológica

Atividade: 065.01.02 Avaliação e monitoramento de empre-
endimentos credenciados

Documentos: 065.01.02.001 Relatório de acompanhamento 
e avaliação de desempenho de empreendimento tecnológico

Subfunção: 065.02 Fomento ao artesanato paulista
Atividade: 065.02.01 Cadastramento de artesãos
Documentos: 065.02.01.001 Base de dados dos profissio-

nais artesãos do Estado de São Paulo
065.02.01.002 Formulário de cadastro de artesãos
Atividade: 065.02.02 Seleção de artesãos
Documentos: 065.02.02.001 Expediente de seleção de arte-

sãos para exposição e comercialização de produtos artesanais
Atividade: 065.02.03 Realização de cursos para capacitação
Documentos: 065.02.03.001 Dossiê de curso para capacita-

ção de agentes de cooperação

da aprovação deste órgão. Sugerimos consultar o Portal: www.
idesp.sp.gov.br/Visualizador. Esclareça-se que a presente infor-
mação não isenta o interessado da necessidade de consulta aos 
demais órgãos municipais, estaduais e federais.

Processo 86004
Interessado: SÉRGIO ÉRIC DE CARVALHO
Referente ao imóvel localizado na: RUA PRAIA GRANDE, 

405, PRAIA GRANDE - UBATUBA/SP
Comunique-se – Para prosseguimento da instrução deverá 

ser apresentado:
I)Desenho de implantação do conjunto, em escala legível 

(mín. 1:500), contendo informações adicionais, como cotas, 
curvas de nível e áreas verdes existentes;

II)O desenho de implantação deverá conter quadro de áreas, 
com dados ref. à área construída e a construir, taxa de ocupação, 
coeficiente de aproveitamento e área permeável, entre outros;

III)Desenhos das construções pretendidas, em escala legível 
(mín. 1:100), com cotas de altura e cortes da construção em 
relação ao perfil natural do terreno;

IV)Todas as peças gráficas devem conter assinatura original 
(não cópia) do proprietário e responsável técnico.

Processo 86007
Interessado: ANTONIO ANGELO DORATIOTTO NETO
Referente ao imóvel localizado na: RUA MANOEL DA 

NÓBREGA, 1610, JARDIM PALISTA - SÃO PAULO/SP
Comunique-se – Para prosseguimento da instrução deverá 

ser apresentado:
I)Nova peça gráfica de Projeto Simplificado onde conste:
a)DESENHO DO MURO FRONTAL, considerando que para 

os imóveis inseridos no polígono tombado dos Bairros dos 
Jardins, a altura máxima dos muros de fechamento do lote no 
alinhamento deverá ser de 2,00m, quando estes tiverem menos 
de 50% de sua superfície vazada e 3,00m, quando estes tiverem 
mais de 50% de sua superfície vazada, composta de matéria que 
não vede a visão (Ata 1633, de 04-07-2011);

b)De acordo com Decreto Municipal 17.191/1981 que 
exige 25% do recuo frontal ajardinado (jardim sobre terra) e 
uma árvore a cada 25m2 de recuo frontal, considerar mais um 
exemplar arbóreo a plantar no recuo frontal;

c)Corpos edificados acima do 2º pavimento deverão guar-
dar recuos de 3,00m em relação às duas divisas laterais.

 Comunicado
Informação
Os imóveis abaixo listados, de acordo com os dados forneci-

dos pelos interessados, até o presente momento, não se inserem 
em áreas envoltórias de bens tombados, nem estão inseridos 
em áreas tombadas pelo Condephaat e tampouco se encontram 
tombados ou em estudo de tombamento. As intervenções a 
serem neles realizadas não necessitam de aprovação prévia 
deste Condephaat.

Para saber se outros imóveis estão inseridos em áreas 
protegidas pelo Condephaat, sugerimos acessar o Portal: www.
idesp.sp.gov.br/Visualizador.

Aproveitamos para esclarecer que as indicações aqui dis-
ponibilizadas têm caráter meramente informativo e baseiam-se 
nos dados fornecidos pelos interessados, refletindo a condição 
na data da solicitação, sem valor de certidão. Quanto à aplica-
ção de outras normas, é necessário consultar os demais órgãos 
municipais, estaduais e federais.

Protocolo 1406527/2020
Via Jose Luiz Galvão, 1905, Centro Ribeirão Preto - Sp
Protocolo 1563139/2020
Rua Aurelio Alfieri, S/N - Qd 16 - Lt 20 - Jd Celeste - São 

Paulo - Sp Rua Aurelio Alfieri, S/N - Qd 16 - Lt 17 - Jd Celeste 
- São Paulo - Sp Rua Aurelio Alfieri, S/N - Qd 16 - Lt 01 - Jd 
Celeste - São Paulo – Sp

Protocolo 1563220/2020
Av Santo Amaro, 493, 497 E 499 - Vl Nova Conceição - São 

Paulo – Sp
Protocolo 1563224/2020
Alameda Rio Claro, 129 - Bela Vista - São Paulo – Sp
Protocolo 1563231/2020
Rua Ibituruna, 322 - Parque Imperial - São Paulo – Sp
Protocolo 1563243/2020
Rua Acarapé, 599, 610 - Jd Cambui - Santo André – Sp
Protocolo 1650198/2020
Rua Bragança Paulista, 1336 - Santo Amaro São Paulo – Sp
Protocolo 1622005/2020
Rua Aguaquente, 107 - Vila Guilhermina - São Paulo – Sp
Protocolo 1645439/2020
R. Antonio Frederico, S/N (Contribuinte Nºs 050.024.0045-0 

E 050.024.0045-0), Vl. Independência - São Paulo/Sp.
Protocolo 1645484/2020
R. Tiburcio de Souza, 1621 (Lt 57, Gl A, Sec B), São Paulo/Sp.
Protocolo 1645499/2020
R. Maria Quinelli, 2945, Leme/Sp
Protocolo 1683471/2020
Rua Antonio Carlos 452, 460, 462 E 470 E Rua Haddock 

Lobo 179,187,203 Em São Paulo – Sp
Protocolo 1683509/2020
Estrada de Porto Feliz, S/N - Sorocaba (Contribuinte 

950017.327298-2) Em Porto Feliz - Sp

 FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA 
LATINA

 Comunicado
Termo de Rescisão Amigável do Termo de Autorização de 

Uso 10/2020, que entre si celebram a Fundação Memorial da 
América Latina e a Fundação de Proteção e Defesa do Consu-
midor - Procon-SP.

Processo 009/2020
TAU 10/2020
Outorgante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA.
Outorgada: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CON-

SUMIDOR – PROCON-SP.
Objeto: Rescisão amigável do TAU 10/2020, cujo objeto é a 

realização dos eventos: “2º Congresso Internacional de Defesa 
do Consumidor’’ e “35º Encontro de Defesa do Consumidor – 
Procon-SP”, nas dependências da Fundação.

065.01 Gestão de empreendimentos tecnológicos (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
Produtora

Unidade com 
atribuições de 

Arquivo
Eliminação Guarda 

Permanente

065.01.01.001
Expediente de 
credenciamento provisório 
de Parque Tecnológico

vigência 1

Decreto Estadual n. 54.196/2009; Decreto Estadual 
n. 60.286/2014 e Decreto Estadual n. 61.418/2015. 
A vigência esgota-se após 4 anos do pedido de 
credenciamento provisório ou com o pedido de 
credenciamento definitivo.

065.01.01.002
Expediente de 
credenciamento definitivo 
de Parque Tecnológico

vigência 5

Decreto Estadual n. 54.196/2009; Decreto Estadual 
n. 60.286/2014 e Decreto Estadual n. 61.418/2015. 
A vigência esgota-se com a publicação no DOE da 
Resolução autorizando o credenciamento. O 
documento é importante para a preservação da 
memória institucional.

065.01.01.003
Expediente de 
credenciamento de centro 
de inovação tecnológica

vigência 5

Decreto Estadual n. 60.286/2014. A vigência esgota-
se com a publicação no DOE da Resolução 
autorizando o credenciamento. O documento é 
importante para a preservação da memória 
institucional.

065.01.01.004

Expediente de 
credenciamento de 
incubadora de empresas de 
base tecnológica

vigência 5

Decreto Estadual n. 60.286/2014. A vigência esgota-
se com a publicação no DOE da Resolução 
autorizando o credenciamento. O documento é 
importante para a preservação da memória 
institucional.

065.01.01.005
Expediente de 
credenciamento de núcleo 
de inovação tecnológica

vigência 5

Decreto Estadual n. 54.196/2009; Decreto Estadual 
n. 60.286/2014. A vigência esgota-se com a 
publicação no DOE da Resolução autorizando o 
credenciamento. O documento é importante para a 
preservação da memória institucional.

065.01.02 Avaliação e 
monitoramento de 
empreendimentos 
credenciados

065.01.02.001

Relatório de 
acompanhamento e 
avaliação de desempenho 
de empreendimento 
tecnológico

vigência 1
Decreto Estadual n. 60.286/2014, art. 11, 18 e 24. A 
vigência esgota-se com o recebimento do novo 
relatório.

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

065.01.01 
Credenciamento de 
empreendimentos 
tecnológicos

DOCUMENTOS

065 GESTÃO DA INOVAÇÃO, PESQUISA CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES

PRAZOS DE GUARDA 
(em anos) DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES
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Cláusula Terceira – Da Gestão do Convênio
3.1 - Para a administração das atividades do presente Con-

vênio, os partícipes indicarão seus respectivos representantes no 
Plano de Trabalho de cada módulo anual.

3.2 - O Programa irá prever um Comitê Gestor do Progra-
ma P-Tech, composto por representantes de todas as Partes, 
que terá por objetivo supervisionar o desenvolvimento e o 
apoio contínuo das Escolas em que o Programa possa ser 
executado. A decisão final sobre qualquer aspecto da implan-
tação do Programa é do Ceeteps . O Comitê Gestor do Progra-
ma P-Tech deve se reunir pelo menos quatro vezes por ano e 
sempre que necessário para avaliar atividades instrucionais e 
programáticas, identificar problemas, questões e desafios que 
surjam, e fazer recomendações com relação à coordenação 
e colaboração mais eficazes. O Comitê Gestor do Programa 
P-Tech deve abordar o Plano de Escopo e Sequência da Esco-
la, a qualidade geral e os resultados dos cursos universitários 
e outros aspectos da Escola, como questões quanto ao rela-
cionamento entre as Partes. O Comitê Gestor do Programa 
P-Tech está habilitado a sugerir revisões deste Convênio em 
assuntos do foco do programa P-Tech . Nos casos em que 
o Comitê Gestor do Programa P-Tech é incapaz de resolver 
questões relativas à Escola, ele encaminhará questões por 
escrito para os membros superiores de cada uma das Partes.

Cláusula Quarta – Da Execução
4. - Para execução do Convênio serão elaborados Planos de 

Trabalho, previamente aprovado pelos partícipes, que conterão 
o que dispõe a Lei Federal 8.666 de 21-06-1993 e o Decreto 
Estadual 59.215 de 21-05-2013.

Cláusula Quinta – Dos Recursos
5. - O presente Convênio não implica transferência de 

recursos financeiros ou materiais entre os partícipes, e será exe-
cutado com recursos orçamentários próprios de cada um deles, 
na medida das respectivas atribuições.

Parágrafo Primeiro – Cada partícipe será responsável pelo 
pessoal que disponibilizar para atuar na execução desse con-
vênio, em especial no tocante às correspondentes obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e estatutárias.

Parágrafo Segundo – Os partícipes compartilharão a pro-
priedade intelectual dos produtos e serviços produzidos e/ou 
desenvolvidos no âmbito desse convênio, respeitadas eventuais 
limitações definidas em instrumentos específicos.

Cláusula Sexta – Das Alterações
6. - O presente convênio e o plano de trabalho que o 

integra poderão ser alterados, mediante termo de aditamento, 
havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, vedada a 
modificação do objeto.

Cláusula Sétima - Da Vigência
7.1 - O Prazo de vigência do convênio será de 60 meses, 

admitindo-se a prorrogação limitada ao lapso de tempo compa-
tível com o prazo de execução do objeto do Convênio.

7.2 - O conjunto de ações específicas relativas aos módulos 
do Programa P-Tech serão definidas nos Planos de Trabalho 
específicos de cada ano.

Cláusula Oitava – Das Disposições Gerais
8.1. A adoção do Programa P-Tech nas unidades de ensino 

selecionadas não exime tais escolas do cumprimento dos demais 
regulamentos do Ceeteps . Os diretores das escolas são respon-
sáveis pelas decisões do dia-a-dia sobre a operação e gestão da 
escola. Os diretores e coordenadores de curso são funcionários 
do Centro Paula Souza e a seleção dos diretores é regida pelos 
Regulamentos do Ceeteps .

8.2. A adoção do Programa P-Tech pelo Ceeteps não implica 
em compartilhamento de suas responsabilidades enquanto 
instituição de ensino com a Erpflex, sendo o Ceeteps o integral 
responsável pela decisão final relacionada ao currículo e demais 
questões relativas a vida escolar dos alunos do Programa 
P-Tech .

Cláusula Nona - Da Denúncia e Rescisão
9.1 – Admite-se a denúncia deste Convênio por acordo 

entre as partes, assim como por desinteresse unilateral, impon-
do-se, neste último caso, notificação prévia de 60 dias.

9.2 – O presente Convênio poderá ser rescindido, na hipóte-
se de violação de qualquer de suas cláusulas.

9.3 – Ocorrendo o encerramento do presente Convênio 
por decurso de prazo, por denúncia (consensual ou unilateral) 
ou por rescisão, fica assegurada a conclusão das atividades em 
andamento, decorrentes das obrigações e responsabilidades 
assumidas pelos partícipes, até a data do efetivo encerramento, 
ou seja, até 60 dias após o recebimento da respectiva notifica-
ção de encerramento.

Cláusula Décima - Dos Casos Omissos
10. - Os casos omissos serão resolvidos por acordo entre 

os partícipes, pelos seus coordenadores, desde que observado 
o objeto do Convênio.

Cláusula Décima Primeira – Do Uso de Marca e Divulgação 
Pública

11. - Nenhuma das partes poderá usar a logomarca ou 
símbolo da outra parte, sem a prévia e expressa concordância, 
por escrito, da parte titular da logomarca ou símbolo. Ressal-
vado o princípio da publicidade, qualquer ação de divulgação 
do Programa por qualquer uma das partes, inclusive em canais 
físicos ou eletrônicos institucionais, deverá ser aprovada pela 
outra parte.

Cláusula Décima Segunda – Da Responsabilidade Civil
12 - A empresa Erpflex se responsabiliza por quaisquer 

danos que porventura venham a ocorrer aos docentes ou 
discentes vinculados ao Ceeteps, desde que ocorridos em suas 
dependências, durante o exercício da atividade descrita em 
convênio e/ou sejam dela decorrentes, ou da conduta culposa 
ou dolosa de seus empregados ou prepostos.

Cláusula Décima Terceira – Da Prestação de Contas
13.1 – Este Convênio não possui repasse de recursos mate-

riais e/ou financeiros.
13.2 – A Prestação de Contas será de forma simplificada, 

por intermédio de elaboração de relatório, contendo no mínimo:
a) atividades realizadas do cumprimento das metas e do 

impacto do benefício social obtido, com base nos indicadores 
previstos no Plano de Trabalho e o disposto neste Acordo de 
Cooperação;

b) resultados alcançados e seus benefícios;
c) grau de satisfação do público-alvo;
d) outras informações pertinentes.
Cláusula Décima Quarta - Do Foro
14. - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do 

Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões oriun-
das deste Convênio que não forem resolvidas na esfera 
administrativa, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E, assim, por estarem os partícipes justos e acertados, 
firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, para um só efeito de direito, na presença de 2 (duas) 
testemunhas abaixo assinadas e identificadas.

São Paulo, 02-10-2020.

 Esportes
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Retificação do D.O. de 10-7-2020
No PROCESSO SESP – PRC 2019/00005
Onde se lê Contrato 14796463
Leia-se Contrato 9912489318/2020 – SE/SPM

Valor Total: R$ 3.930,00
Vigência: 12 meses, a partir da data de assinatura do 

contrato.
Modalidade: Dispensa de licitação, de acordo com o art. 24, 

inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93.

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO E 
PLANEJAMENTO

 Extrato de Termo de Parceria
Processo 725227/2020
Partícipes: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza e a Erpflex Software Ltda.
Cláusula Primeira - Do Objeto
1.1 - Constitui objeto do presente Convênio a cooperação 

técnico-educacional dos partícipes para possibilitar aos alunos 
do curso de Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técni-
co em Desenvolvimento de Sistemas (Curso Técnico) – MTec, em 
3 anos, oferecido na Etec Sales Gomes, em Tatuí, com possibili-
dade de prosseguimento de estudos no curso de Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas por mais 2 anos na Fatec 
Wilson R. R. Camargo – Tatuí, a realização de horas práticas 
profissionais no ambiente de trabalho (Workplace Experience), 
conforme Programa P-Tech.

1.2 - As partes concordam com a eventual realização de 
outros convênios de mesma natureza com entidades públicas 
ou privadas que demonstrem interesse em parte do presente 
objeto, admitindo-se a coexistência de acordos múltiplos para a 
construção e adequação do currículo escolar nos diversos cursos 
oferecidos pelo Centro Paula Souza.

Cláusula Quinta – Dos Recursos
5. - O presente Convênio não implica transferência de 

recursos financeiros ou materiais entre os partícipes, e será exe-
cutado com recursos orçamentários próprios de cada um deles, 
na medida das respectivas atribuições.

Parágrafo Primeiro – Cada partícipe será responsável pelo 
pessoal que disponibilizar para atuar na execução desse con-
vênio, em especial no tocante às correspondentes obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e estatutárias.

Parágrafo Segundo – Os partícipes compartilharão a pro-
priedade intelectual dos produtos e serviços produzidos e/ou 
desenvolvidos no âmbito desse convênio, respeitadas eventuais 
limitações definidas em instrumentos específicos.

Cláusula Sétima - Da Vigência
7.1 - O Prazo de vigência do convênio será de 60 meses, 

admitindo-se a prorrogação limitada ao lapso de tempo compa-
tível com o prazo de execução do objeto do Convênio.

7.2 - O conjunto de ações específicas relativas aos módulos 
do Programa P-Tech serão definidas nos Planos de Trabalho 
específicos de cada ano.

Data de assinatura: 02-10-2020
Convênio de Cooperação Técnico – Educacional Que Entre 

Si Celebram o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza e a Erpflex Software Ltda para a Realização do Programa 
P-Tech Centro Paula Souza.

Pelo presente instrumento, o Centro Estadual de Educa-
ção Tecnológica Paula Souza, autarquia estadual de regime 
especial, nos termos do artigo 15, da Lei 952, de 30-01-
1976, associado à Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, criado pelo Decreto-Lei de 06-10-1969, 
com sede na Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia, – São 
Paulo, Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o 62.823.257/0001-
09, doravante denominado Ceeteps, neste ato representado 
por sua Diretora Superintendente, e a Erpflex Software Ltda, 
empresa privada, com sede na Avenida Braz Leme, 1399, 
- Jardim São Bento – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF 
09.002.711/0001-70, doravante denominado Erpflex, neste 
ato representado por seu representante legal, Ernesto Mario 
Haberkorn, resolvem firmar o presente Convênio, mediante as 
seguintes Cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do Objeto
1.1 - Constitui objeto do presente Convênio a cooperação 

técnico-educacional dos partícipes para possibilitar aos alunos 
do curso de Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técni-
co em Desenvolvimento de Sistemas (Curso Técnico) – MTec, em 
3 anos, oferecido na Etec Sales Gomes, em Tatuí, com possibili-
dade de prosseguimento de estudos no curso de Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas por mais 2 anos na Fatec 
Wilson R. R. Camargo – Tatuí, a realização de horas práticas 
profissionais no ambiente de trabalho (Workplace Experience), 
conforme Programa P-Tech.

1.2 - As partes concordam com a eventual realização de 
outros convênios de mesma natureza com entidades públicas 
ou privadas que demonstrem interesse em parte do presente 
objeto, admitindo-se a coexistência de acordos múltiplos para a 
construção e adequação do currículo escolar nos diversos cursos 
oferecidos pelo Centro Paula Souza.

Cláusula Segunda – Das Atribuições dos Partícipes
2.1 - São atribuições Comuns:
a) desenvolver um plano coerente de Escopo e Sequência 

de cursos e experiências no local de trabalho que estejam 
consonantes ao Plano de Curso vigente e que permita aos 
alunos atingir com sucesso as metas descritas no modelo 
do programa.

b) definir datas, horários e locais das atividades comple-
mentares, no contra turno das aulas, do Programa (Workplace 
Experience);

c) avaliar o Acordo ao final objetivando melhorias e 
propondo intervenções no que se fizerem necessárias ao bom 
andamento do objeto do Acordo estando em conformidade com 
o descrito no plano de trabalho;

d) emitir certificado do Programa (Workplace Experience) 
contendo as atividades e a carga horária realizada no ano e 
demais ações conjuntas.

2.2 - São atribuições do Ceeteps:
a) preparar o currículo articulado do Ensino Médio Integra-

do ao Técnico com o Ensino Superior Tecnológico e aprovar nos 
órgãos competentes;

b) realizar o processo seleção dos alunos para a realização 
do curso definido no modelo P-Tech, conforme as deliberações 
acerca do ingresso nos cursos oferecidos pelo Ceeteps.

c) indicar os docentes que serão capacitados;
d) disponibilizar a infraestrutura para a realização das 

capacitações dos docentes;
2.3 - São atribuições da Erpflex:
a) realizar, gratuitamente, a capacitação dos docentes 

observando as necessidades do mercado (mediante condições 
específicas definidas no plano de trabalho);

b) oferecer, gratuitamente, visitas técnicas, treinamento 
e atividades profissionais no ambiente da empresa (mediante 
condições específicas definidas no plano de trabalho), bem como 
transporte e alimentação dos alunos e professores;

c) indicar profissionais da Erpflex para realizar a mentoria 
dos alunos;

d) comunicar para a Ceeteps eventuais vagas de jovem 
aprendiz na Erpflex, para que a Ceeteps comunique os alunos 
a partir do 2 ano do curso, em conformidade com a legislação 
vigente.

e) comunicar para a Ceeteps eventuais vagas de estágio 
na Erpflex, para que a Ceeteps comunique os alunos a partir 
do 3º e 4º. ano do curso, em conformidade com a legislação 
vigente.

f) ofertar no mínimo, 200 horas de práticas profissionais 
dos alunos no ambiente de trabalho (work experience), a serem 
realizadas durante os 3 anos iniciais do curso.

Preço: O valor estimado do presente contrato fica reduzido 
para R$ 2.242.667,00.

Data da assinatura: 11-09-2020

 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

 Despacho do Diretor Administrativo, de 5-10-2020
Ratificando Ato Declaratório de dispensa de licitação, de 

acordo com o Artigo 26 da Lei federal 8666/93.
A escolha do exportador/beneficiário é de inteira respon-

sabilidade do outorgado ou responsável pelo processo, assim 
como a justificativa técnica.

Contratadas: Aaas - Advancing Science, Serving Society, 
Acros Organics Bvba, Addgene, Inc, Agilent Technologies, Inc, 
Anton Paar Gmbh, Bgi Americas Corporation, Bio-Rad Labora-
tories Inc. Latin America, Caliper Corporation, Emd Millipore 
Corporation, Eppendorf Ag, Equilab, Inc, Geophysical Survey 
Systems Inc, Gmto Corporation - Founders Contribution, Gra-
phenea Semiconductor Slu, Horiba Instruments Incorporated, 
Immuno American Corporation, Interprise Usa Corporation, 
Lauren Foundation, Life Technologies Corporation, Nanoscale 
Biomagnetics Sl, Novogene Corporation Inc, Oea Laboratories 
Limited, Pensacom Enterprises Group Llc, Praxair Surface Tech-
nologies, Inc, Promega Corp, Qiagen Gmbh, Sellex, Inc./Sellex 
Scientific, Inc. (Pagto em Usd), Sigma-Aldrich Chemie Gmbh, 
Sinapse, Inc, Springer Nature Customer Service Center Llc, Start 
Bio Llc, Sturtevant Inc, Tc-Tungsten Compounds Gmbh, The 
Jackson Laboratory.

Processo 20/268-M
 Extrato de Contrato
Processo 20/166-M
Contrato FAPESP 022/2020
Assinatura: 02-10-2020
Parecer jurídico 199/2017 de 10-07-2017
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo – FAPESP / CNPJ: 43.828.151/0001-45
Contratada: Campos & Medeiros Soluções Visuais – Ltda / 

CNPJ: 09.26.41/0001-63
Objeto: Contratação de empresa especializada em servi-

ços de Instalação de Películas de controle Solar e de faixa de 
Segurança.

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

 Extrato de Ata de Registro de Preços
Processo SDE: 2020/00169
Parecer CJ/SDE: 106/2020
Ata de Registro de Preços: 019/2020
Órgão Gerenciador: Secretaria de Desenvolvimento Eco-

nômico
Detentora: Decolando Turismo e Representações Ltda., CNPJ 

05.917.540/0001-58
Objeto: A presente ata de registro de preços tem por objeto 

a contratação futura e eventual pelos Órgãos participantes, 
de serviços de agenciamento sistematizado de viagens corpo-
rativas.

Valor total estimado: R$ 0,0002 (dois décimos de milésimos 
de centavos).

Vigência: 12 meses da data de publicação do extrato.
Data de assinatura: 05-10-2020.

 COORDENADORIA DE ENSINO TÉCNICO, 
TECNOLÓGICO E PROFISSIONALIZANTE

 Extrato de Contrato
Contrato: 14/2019
Processo: 1101/2019 – SPDOC 2431669/2019
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Contratada: Centro Estadual de Educação Tecnológica 

“Paula Souza” – CEETPS.
Objeto: Prestação de Serviços de Qualificação Profissional 

no âmbito do Programa “Via Rápida”, por meio de unidades 
móveis, na modalidade “Via Rápida Emprego.

Vigência: O presente contrato fica prorrogado por mais 14 
meses, fixada sua vigência com início em 13-09-2019 e término 
em 12-03-2022.

Data da assinatura: 09-09-2020
 Extrato de Contrato
Contrato: 23/2020
Processo: 315/2019 – SPDOC 2463824/2019
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Contratada: Centro Estadual de Educação Tecnológica 

“Paula Souza” – CEETEPS.
Objeto: Prestação de Serviços de Qualificação Profissional 

da Ação São Paulo Criativo, no âmbito do Programa “Via Rápi-
da” em sua modalidade “Via Rápida Emprego”.

Edital de chamamento público para seleção de artesãos USE Expediente de seleção de artesãos para exposição e 
comercialização de produtos artesanais 065.02.02.001
Empreendedor Paulista, Videoaula da Escola do 066.01.01.002
EMPREENDEDOR, CONCESSÃO DE CRÉDITO AO 066.01.02
Empreendedor, Dossiê digital do 066.01.01.001
EMPREENDEDOR, QUALIFICAÇÃO DO 066.01.01
EMPREENDEDORISMO, FOMENTO AO 066.01
Empreendimento tecnológico, Relatório de acompanhamento e avaliação de 065.01.02.001
EMPREENDIMENTOS CREDENCIADOS, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE 065.01.02
EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS, CREDENCIAMENTO DE 065.01.01
EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS, GESTÃO DE 065.01
EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO, GESTÃO DAS POLÍTICAS DE 066
EMPREGO E RENDA, FOMENTO DO 066.02
Escola do Empreendedor Paulista, Videoaula da 066.01.01.002
Expediente de credenciamento de centro de inovação tecnológica 065.01.01.003
Expediente de credenciamento de incubadora de empresas de base tecnológica 065.01.01.004
Expediente de credenciamento de núcleo de inovação tecnológica 065.01.01.005
Expediente de credenciamento definitivo de Parque Tecnológico 065.01.01.022
Expediente de credenciamento provisório de Parque Tecnológico 065.01.01.001
Expediente de indicações políticas USE Expediente de atendimento de requisições, ordens judiciais ou 
administrativas (TTD-Meio) 001.01.04.002
Expediente de outorga do Selo Paulista da Diversidade 066.03.01.002
Expediente de seleção de artesãos para exposição e comercialização de produtos artesanais 065.02.02.001
Expediente para solicitação de apoio político-financeira USE Expediente de atendimento de requisições, 
ordens judiciais ou administrativas (TTD-Meio) 001.01.04.002

F 
FOMENTO AO ARTESANATO PAULISTA 065.02
FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO 066.01
FOMENTO DO EMPREGO E RENDA 066.02
Formulário de cadastro de artesãos 065.02.01.002

G 
GESTÃO DA INOVAÇÃO, PESQUISA CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO 065
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 066
GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS 065.01

I 
INOVAÇÃO, PESQUISA CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO, GESTÃO DA 065
INSERÇÃO OU REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO PARA 066.02.01
Inserção ou reinserção no mercado de trabalho, Dossiê de curso para 066.02.01.001

L 
Livro de registro dos artesãos USE Base de dados de artesãos do Estado de São Paulo 065.02.01.001

M 
MERCADO DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO PARA INSERÇÃO OU REINSERÇÃO NO 066.02.01
Mercado de trabalho, Dossiê de curso para inserção ou reinserção no 066.02.01.001
MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS CREDENCIADOS, AVALIAÇÃO E 065.01.02

O 
Oferta de crédito, Dossiê de USE Processo de análise prévia para concessão de crédito 066.01.02.001
OUTORGA DO SELO PAULISTA DA DIVERSIDADE 066.03.01
Outorga do Selo Paulista da Diversidade, Expediente de 066.03.01.002
Outorgas do Selo Paulista da Diversidade, Cadastro das 066.03.01.001

P 
Participação nos Resultados – BPR, Bônus por USE Convênio, termo de cooperação, acordo, protocolo de intenções, 
termo de parceria (TTD-Meio) 001.01.03.001
PESQUISA CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO, GESTÃO DA INOVAÇÃO 065
Processo de análise prévia para concessão de crédito 066.01.02.001
Processo de credenciamento de centro de inovação tecnológica USE Expediente de credenciamento de centro de 
inovação tecnológica 065.01.01.003
Processo de credenciamento de incubadora de empresas de base tecnológica USE Expediente de credenciamento de i
ncubadora de empresas de base tecnológica 065.01.01.004
Processo de credenciamento de núcleo de inovação tecnológica USE Expediente de credenciamento de núcleo de 
inovação tecnológica 065.01.01.005
Processo de credenciamento definitivo de parque tecnológico USE Expediente de credenciamento definitivo de 
parque tecnológico 065.01.01.002
Processo de credenciamento provisório de parque tecnológico USE Expediente de credenciamento provisório de 
parque tecnológico 065.01.01.001
PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE 066.03
Proposta de crédito USE Processo de análise prévia para concessão de crédito 066.01.02.001
Proposta de operação USE Processo de análise prévia para concessão de crédito 066.01.02.001
Protocolo de intenções para a criação de centro de inovação USE Processo de formalização e execução de 
acordo bilateral (TTD-Meio) 001.01.03.003

Q 
QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 066.01.01

R 
REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO 065.02.03
REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO PARA INSERÇÃO OU 066.02.01
Reinserção no mercado de trabalho, Dossiê de curso para inserção ou 066.02.01.001
RELAÇÕES DO TRABALHO, GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EMPREGO E 066
Relatório de acompanhamento e avaliação de desempenho de empreendimento tecnológico 065.01.02.001
RENDA, FOMENTO DO EMPREGO E 066.02

S 
SELEÇÃO DE ARTESÃOS 065.02.02
Seleção de artesãos para exposição e comercialização de produtos artesanais, Expediente de 065.02.02.001
Selo Paulista da Diversidade USE Expediente de outorga do Selo Paulista da Diversidade 066.03.01.002
Selo Paulista da Diversidade, Cadastro das outorgas do 066.03.01.001
Selo Paulista da Diversidade, Expediente de outorga do 066.03.01.002
SELO PAULISTA DA DIVERSIDADE, OUTORGA DO 066.03.01

T 
Time do Emprego, Capacitação do USE Dossiê de curso para inserção ou reinserção no mercado de trabalho 066.02.01.001

V 
VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE, PROMOÇÃO E 066.03
Videoaula da Escola do Empreendedor Paulista 066.01.01.002

* As FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES e ATIVIDADES SÃO APRESENTADAS EM LETRAS MAIÚSCULAS. O Índice apresenta também, de 
forma permutada, os tipos documentais, bem como os termos e expressões variantes do conteúdo dos documentos, de uso corrente 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.


