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DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE
6071.2018/0000467-6 - SGM/CDP/SÃO PAULO OBRAS – 

SP OBRAS - Reconhecimento de despesa de exercício anterior 
- DEA - Contrato nº 015/SMDP/2018 – Prestação de serviços 
para levantamento planialtimétrico em seis terminais de ônibus 
e material técnico com a finalidade de regularização fundiá-
ria - 1. À vista dos elementos contidos no presente processo, 
em especial as informações de docs. 026377617, 026487375, 
029463910, 029463961 e 031284910, a manifestação da As-
sessoria Jurídica desta Pasta, doc. 029554411, nos termos do 
art. 1º do Decreto nº 44.891/04, AUTORIZO, com base na dele-
gação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, 
em caráter excepcional e observadas as formalidades legais e 
cautelas de estilo, o pagamento da quantia de R$ 114.080,22 
(cento e catorze mil oitenta reais e vinte e dois centavos), relati-
va à nota fiscal n.º 2393, doc. 017272074, referente ao período 
de 01 a 31/01/2019, e no valor de R$ 69.447,75 (sessenta e 
nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e 
cinco centavos), relativa à nota fiscal n.º 2394, doc. 017273714, 
referente ao período de 01 a 11/02/2019, pelos serviços pres-
tados objeto do Contrato 015/SMDP/2018, que ora está sendo 
requerido pela empresa SÃO PAULO OBRAS – SP OBRAS, 
inscrita no CNPJ n° 11.958.828/0001-73. - 2. Em consequência, 
AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho e Liquidação no 
valor de R$ 183.527,97 (cento e oitenta e três mil quinhentos 
e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), em favor da 
empresa SÃO PAULO OBRAS – SP OBRAS, inscrita no CNPJ n° 
11.958.828/0001-73, onerando a dotação orçamentária 11.20.
04.122.3024.2.419.3.3.90.92.00.00, do orçamento vigente. - 3. 
Nos termos do art. 4º do Decreto nº 57.630/17 c.c. o art. 59, 
parágrafo único da Lei 8.666/93, encaminhe-se à Casa Civil.
AT para abertura de procedimento para apuração de eventual 
responsabilidade.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
6029.2020/0003749-8 – I - No exercício das atribuições 

a mim conferidas pela Portaria 25/SMSU/2020, à vista dos 
elementos de convicção presentes nos autos, com fundamento 
nos dispositivos da Lei Complementar 147/2014 e do Decreto 
Municipal 56.475/2015, bem como das Leis Federais 10.520/02 
e 8.666/93, da Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo 
Decreto 44.279/03, artigo 1º, §1º do Decreto 54.102/13 e da 
Portaria SMSU 35 de 06 de julho de 2017, AUTORIZO a aber-
tura de certame licitatório na modalidade PREGÃO, na forma 
eletrônica, com participação exclusiva e aprovo o edital link 
031330638 e seus anexos- processo sei 6029.2020/0003749-8, 
para a aquisição Equipamentos de Proteção Individual para 
os motociclistas da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo 
que trabalham em atividade de suporte administrativo, sem 
o uso do uniforme da GCM consistentes em: 8(oito) unidades 
de capacete de condutor motocicleta, 8(oito) unidades de 
conjunto de chuva impermeável para condutor de motocicleta, 
8(oito) pares de bota de borracha para proteção contra chuva, 
8(oito) pares de kit de joelheira articulada para motociclista, 
conforme Requisição de Material( RCSO) doc. link 027959223 
e Termo de Referência 031167690, adotando-se como critério 
o menor preço por lote, nas condições e especificadas no 
Anexo I – Termo de Referência do edital. – II – Nos termos do 
Decreto 46.662/05, DESIGNO o servidor José Donizetti de 
Morais – RF.: 843.553.7 - Pregoeiro Eletrônico - para conduzir o 
procedimento licitatório, mediante apoio da equipe relacionada 
na Portaria 11/SMSU/2020 de 25 de março de2020.

 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
 GABINETE DIRETOR GERAL

 SEI 8110.2020/0000459-5
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA.
ASSUNTO: Contratação de instituição de ensino para pres-

tação de serviços (diretos e indiretos) de execução de cursos de 
Qualificação com carga horária de 80 horas, no título: Eletricista 
Predial Baixa Tensão, com a oferta de 600 vagas para munícipes 
da Cidade de São Paulo.

I - À vista da instrução do resente processo, em conformi-
dade com a Lei Municipal nº. 13.278/2002, os Decretos Muni-
cipais nº 44.279/2003 e n° 46.662/2005, as Leis Federais nº. 
10.520/2002 e nº. 8.666/1993, demais normas complementares, 
e em especial a manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica 
(Parecer FUNDATEC/AJ SEI 031435685), APROVO a minuta de 
Edital nº 19/FPETC-ADM/20 (SEI 031429274) e AUTORIZO a 
abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, objetivando a contratação de entidade qualifica-
da para prestar serviço(s) de execução de cursos de Qualifica-
ção com carga horária de 80 horas, no título: Eletricista Predial 
Baixa Tensão

II - Todo procedimento licitatório deverá ser acompanhado 
e fiscalizado pela Comissão Permanente de Licitação, instituída 
pela Portaria 43/FUNDATEC/2019.

 DIREITOS HUMANOS E 
CIDADANIA
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PROCESSO Nº 6031.2016/0000181-0
Assunto: Reserva de Transferência de Recursos - Subprefei-

turas Período de Julho a Agosto/2020
DESPACHO
1. Diante dos elementos que instruem o presente, com 

fundamento no artigo 12 do Decreto Municipal n. 59.171, de 
10 de janeiro de 2020, AUTORIZO a emissão de “Reserva com 
Transferência” de recursos para as Unidades/Subprefeituras 
relacionadas no documento SEI , contendo as respectivas U.O., 
objetos, dotações orçamentárias e valores para o período de 
Julho a agosto/2020.

2. Emitam-se as correspondentes notas de reserva com 
transferência onerando as dotações orçamentárias contidas 
no documento SEI 031394815 no valor total de R$6.944,41 
(seis mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e 
um centavos) AUTORIZO o cancelamento de eventuais saldos 
de reserva.

 GESTÃO
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 PORTARIA Nº 042/SG/2020
Fixa as diretrizes para a publicação das Atas de Sessão 

Pública das licitações, nas diversas modalidades, de acordo com 
o previsto nas Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e na 
Lei Municipal nº 17.273/2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:
Art. 1º As unidades licitadoras da Administração Direta, 

Autárquica e Fundação deverão observar o disposto nesta 

em comissão, dentre portadores de diploma de curso superior, 
constante do Decreto 59.000/19.

6 - LEONARDO DE MOURA ALVES, RG 32.258.806.6, para 
exercer o cargo de Assessor I, Ref. DAS-09, do Gabinete do 
Secretário, da Secretaria de Governo Municipal, do Gabinete do 
Prefeito, vaga 17253, de provimento em comissão, constante do 
Decreto 59.000/19.

7 - MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO, RF 851.242.6, 
para exercer o cargo de Assessor Administrativo II, Ref. DAI-05, 
da Supervisão de Apoio Administrativo, do Departamento de 
Administração Predial, da Coordenadoria de Administração e Fi-
nanças - CAF, da Secretaria de Governo Municipal, do Gabinete 
do Prefeito, vaga 153, de provimento em comissão, constante 
do Decreto 59.000/19.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de 
julho de 2020, 467º da fundação de São Paulo.

BRUNO COVAS, Prefeito

 DESPACHOS DO PREFEITO
 DESPACHO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
6010.2020/0002311-6 - Le Garage Moderne. - Doação. 

Decreto 59.301/20. - À vista dos elementos colacionados ao 
presente, em especial a oferta de doação realizada pela em-
presa Le Garage Moderne (doc. 031340977) e o parecer da 
Assessoria Jurídica da SGM (doc. 031356848), com fulcro no 
art. 15-A, §8º do Decreto nº 59.283/20, na redação do Decreto 
59.301/20, AUTORIZO o recebimento em doação, sem encar-
gos, de 1.500 (um mil e quinhentos) escudos de proteção facial 
para o enfrentamento da pandemia do COVID-19 pela Secre-
taria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, conforme 
informação de doc. 031339749.

 CASA CIVIL
 DESPACHO DO SECRETÁRIO
6510.2020/0007950-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO - Ofício nº CE PR 228/20 - Solicitação de Afastamento 
de Empregado da CET - No uso da competência delegada pelo 
Decreto nº 59.385/20, AUTORIZO, observadas as formalidades 
legais, o afastamento do empregado PAULO ROBERTO ABREU 
LIMA, Reg. CET 12296-6, Agente de Trânsito, da Companhia de 
Engenharia de Tráfego - CET, para prestar serviços na Câmara 
Municipal de São Paulo, sem prejuízo dos salários e demais 
benefícios de seu cargo, a partir da publicação até 31/12/2020.

 SECRETARIAS

 GOVERNO MUNICIPAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PORTARIA 208/20, DO SECRETÁRIO DE 
GOVERNO MUNICIPAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CUMPRIMENTO AO 
DESPACHO EXARADO NO EXPEDIENTE DE DE-
SIGNAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO - SEI Nº 031412524 
- PROCESSO: 6011.2020/0003027-4

SUBSTITUTO: HELIO FERREIRA DE SOUZA – RF: 754.924.5 
- Cargo: ASSESSOR I - Ref./ Padrão: DAS-09 - Categ. Funcional: 
COMISSIONADO – E.H. 11.20.21.000.00.00.00 – SUBSTITUÍDO: 
CECILIA SANDRA MAGWITZ - RF: 687.932.2 – Cargo: ASSESSOR 
TÉCNICO I – Ref.: DAS-11 – Categ. Funcional: COMISSIONA-
DO – E.H. 11.20.22.010.00.00.00 – Unid. De lotação: SGM 
– SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PROJETOS ESTRA-
TÉGICOS – COORDENADORIA DE GESTÃO DO PROGRAMA 
DE METAS – CGPM - Motivo: FÉRIAS – Período: 06/07/2020 A 
20/07/2020.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
6010.2020/0001874-0 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

MUNDO ENCANTADO - Título de Utilidade Pública - À vis-
ta das manifestações da Secretaria Municipal da Educação 
(030972697) e da Assessoria Técnica da Casa Civil (031419009), 
que acolho como razão de decidir, e com fundamento no art. 1º 
da Lei nº 4.819, de 21 de novembro de 1955, e no art. 31, IV, do 
Decreto nº 59.000, de 7 de outubro de 2019, DEFIRO o pedido 
formulado pela entidade denominada “ASSOCIAÇÃO BENEFI-
CENTE MUNDO ENCANTADO”, CNPJ 08.827.445/0001-51, de 
concessão do título de utilidade pública municipal, posto que 
preenchidos os requisitos legais

6010.2020/0001902-0 - CRECHE MARIA THEREZA DE 
MELLO MORORO - Título de Utilidade Pública: atualização - À 
vista das manifestações da Secretaria Municipal de Educação 
(030874938)e da Assessoria Técnica da Casa Civil (031417570) 
, que acolho como razão de decidir, e com fundamento no art. 
1º, da Lei nº 12.520, de 25 de novembro de 1997, e no art. 31, 
IV, do Decreto nº 59.000, de 7 de outubro de 2019, DEFIRO o 
pedido formulado pela entidade denominada “CRECHE MARIA 
THEREZA DE MELLO MORORÓ”, CNPJ 47.437.488/0001-82, 
mantendo, assim, o mérito social e, consequentemente, o Título 
de Utilidade Pública Municipal da requerente, nos termos do 
Decreto nº 37.800, de 27 de janeiro de 1999.

6010.2020/0001607-1 - INSTITUTO DE AÇÃO COMUNI-
TÁRIA - Título de Utilidade Pública - À vista das manifestações 
da Secretaria Municipal da Educação (030451817) e da Asses-
soria Técnica da Casa Civil (031416233) , que acolho como ra-
zão de decidir, e com fundamento no art. 1º da Lei nº 4.819, de 
21 de novembro de 1955, e no art. 31, IV, do Decreto nº 59.000, 
de 7 de outubro de 2019, DEFIRO o pedido formulado pela 
entidade denominada “INSTITUTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA”, 
CNPJ 20.087.556/0001-74, de concessão do título de utilidade 
pública municipal, posto que preenchidos os requisitos legais

6010.2019/0003899-5 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL 
PROFISSIONALIZANTE–ESPRO - Título de Utilidade Pública: 
atualização - À vista das manifestações da Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social (029978177) e da As-
sessoria Técnica da Casa Civil (031414760) , que acolho como 
razão de decidir, e com fundamento no art. 1º da Lei nº 12.520, 
de 25 de novembro de 1997, e no art. 31, IV, do Decreto nº 
59.000, de 7 de outubro de 2019, DEFIRO o pedido formulado 
pela entidade denominada “ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL 
PROFISSIONALIZANTE - ESPRO”, CNPJ 51.544.301/0001-00, 
mantendo, assim, o mérito social e, consequentemente, o Título 
de Utilidade Pública Municipal da requerente, nos termos do 
Decreto nº 23.605, de 20 de março de 1987, alterado pelo 
Decreto nº 49.651, de 19 de junho de 2009.

6010.2020/0001715-9 - ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTEN-
CIAL LUIZ SÉRGIO - Título de Utilidade Pública: atualização - À 
vista das manifestações da Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social (030002713) e da Assessoria Téc-
nica da Casa Civil (031413698), que acolho como razão de 
decidir, e com fundamento no art. 1º da Lei nº 12.520, de 25 
de novembro de 1997, e no art. 31, IV, do Decreto nº 59.000, 
de 7 de outubro de 2019, DEFIRO o pedido formulado pela 
entidade denominada “ASSOCIAÇÃO GRUPO ASSISTENCIAL 
LUIZ SÉRGIO”, CNPJ 51.440.105/0001-00, mantendo, assim, o 
mérito social e, consequentemente, o Título de Utilidade Pública 
Municipal da requerente, nos termos do Decreto nº 27.305, de 
9 de novembro de 1988, alterado pelo Decreto nº 48.876, de 30 
de outubro de 2007.

Portaria no tocante à padronização das publicações no Diário 
Oficial da Cidade - DOC e no Portal da Transparência, das Atas 
das Sessões Públicas das licitações, em qualquer modalidade, 
independentemente do objeto a ser licitado, realizadas de modo 
presencial ou por meio eletrônico, bem como dos despachos de 
autorização das respectivas contratações.

Art. 2º As Atas das Sessões Públicas das licitações men-
cionadas no artigo 1º desta Portaria deverão ser publicadas 
na íntegra no Diário Oficial da Cidade - DOC e no Portal da 
Transparência e conter, obrigatoriamente:

I - Número da licitação, número do processo, objeto da 
licitação e critério de julgamento do certame;

II - Data, horário e local da sessão pública (presencial ou 
não);

III - Nome e CPF de todos os responsáveis pela condução 
do certame - Comissão Permanente ou Especial de Licitações ou 
Pregoeiro com Equipe de Apoio, conforme o caso;

IV - Autorização da licitação, por meio da indicação da data 
e página da publicação no Diário Oficial da Cidade - DOC do 
despacho autorizatório de abertura do certame;

V - Nome, CNPJ ou CPF, e o endereço de todas as licitantes;
VI - Nome dos sócios e administradores, incluindo CNPJ ou 

CPF de todos de todas as licitantes;
VII - As propostas comerciais de cada uma das licitantes 

com o valor final por elas ofertado;
VIII - Classificação das propostas indicando a licitante e 

o respectivo valor final ofertado, bem como se houve alguma 
licitante desclassificada e o motivo da desclassificação;

IX - Somente na modalidade Pregão, a negociação efetua-
da com a licitante classificada em primeiro lugar;

X - Julgamento da habilitação da licitante classificada em 
primeiro lugar e a deliberação pela habilitação ou inabilitação 
da licitante, devidamente justificada;

XI - Indicação das licitantes inabilitadas e das licitantes 
desistentes, com os respectivos motivos;

XII - Explicitar a desistência ou não das licitantes de in-
terpor recurso, indicando, no caso do Pregão, a motivação da 
intenção de recorrer;

XIII - Deliberação sobre a licitação, com indicação da lici-
tante vencedora do certame e o valor final negociado, ou con-
siderando-a deserta ou prejudicada, justificando essa indicação;

XIV - Encaminhamento final do processo de acordo com 
a modalidade e as deliberações da Comissão Permanente 
ou Especial de Licitações ou Pregoeiro com Equipe de Apoio, 
conforme o caso.

Parágrafo único. As disposições dos incisos V a XIII do “ca-
put” deste artigo deverão ser observadas para cada item, lote 
ou grupo nas licitações assim subdivididas.

Art.3º As publicações, no Diário Oficial da Cidade - DOC 
e no Portal da Transparência, dos despachos que autorizam as 
contratações decorrentes das licitações mencionadas no artigo 
1º desta Portaria, deverão constar, obrigatoriamente, os dados 
exigidos pelo artigo 9º do Decreto nº 59.171 de 10 de janeiro 
de 2020, e, nos exercícios subsequentes, determinados pelos 
respectivos decretos que fixam normas referentes à execução 
orçamentária e financeira, bem como o nome e o CPF do res-
ponsável pela sua expedição.

Art.4º Caberá a Coordenadoria de Gestão de Bens e 
Serviços – COBES, da Secretaria Municipal de Gestão, dirimir 
eventuais dúvidas e esclarecimentos complementares.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

 PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003891-8
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o art. 
9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 15/09-
DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, da Por-
taria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica conforme 
SEI nº 4673456, o pagamento do Auxílio Funeral em nome de 
SONIA APARECIDA PROHASKA CORTE, CPF nº 041.096.658-41, 
no valor de R$ 7.142,55 (sete mil, cento e quarenta e dois reais 
e cinquenta e cinco centavos), onerando a dotação nº 28.13.11.
331.3004.6826.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003890-0
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o 
art. 9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 
15/09-DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, 
da Portaria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica 
conforme SEI nº 4306266, o pagamento do Auxílio Funeral em 
nome de OSCAR FERLE CPF 094.324.858-20, no valor de R$ 
11.192,61 (onze mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e 
um centavos) onerando a dotação nº 28.13.11.331.3004.6826.
3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003854-3
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o 
art. 9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 
15/09-DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, 
da Portaria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica 
conforme SEI nº 4306266, o pagamento do Auxílio Funeral em 
nome de JOSE CARLOS AFONSO, CPF 136.624.538-51, no valor 
de R$ 5.796,89 (cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e 
oitenta e nove centavos) onerando a dotação nº 28.13.11.331.3
004.6826.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003874-8
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o art. 
9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 15/09-
DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, da Por-
taria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica conforme 
SEI nº 4971968, o pagamento do Auxílio Funeral em nome de 
MIRELLA BOCCARDO BRESCIANI VALVERDE CPF 151.531.148-
13, no valor de R$ 15.604,40 (quinze mil, seiscentos e quatro 
reais e quarenta centavos), onerando a dotação nº 28.13.11.33
1.3004.6826.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2019/0004023-6
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o art. 
9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 15/09-
DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, da Por-
taria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica conforme 
SEI nº 4994230, o pagamento do Auxílio Funeral em nome de 
MARCELO PALLOTA ABREU DOS SANTOS, CPF 066.185.158-31 
no valor de R$ 2.844,40 (dois mil, oitocentos e quarenta e qua-
tro reais e quarenta centavos), onerando a dotação nº 28.13.11
.331.3004.6826.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003875-6
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o art. 
9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 15/09-
DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, da Por-
taria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica conforme 
SEI nº 4971968, o pagamento do Auxílio Funeral em nome de 
RITA DE CASSIA MORAES CARNEIRO CPF 085.268.018-05, no 
valor de R$ 11.768,72 (onze mil, setecentos e sessenta e oito 
reais e setenta e dois centavos) onerando a dotação nº 28.13.1
1.331.3004.6826.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0001126-2
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o 
art. 9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 
15/09-DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, 
da Portaria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica 
conforme SEI nº 4306266, o pagamento do Auxílio Funeral em 
nome de CLARICE CONCEIÇÃO DE PAULO, CPF116.325.158-57, 
no valor de R$ 3.101,92 (três mil, cento e um reais e noventa e 
dois centavos) onerando a dotação nº 28.13.11.331.3004.6826
.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003862-4
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o 
art. 9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 
15/09-DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, 
da Portaria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica 
conforme SEI nº 4306266, o pagamento do Auxílio Funeral em 
nome de SIRLEI DIAS SOARES, CPF 128.349.778-60, no valor de 
R$ 2.293,14 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e catorze 
centavos) onerando a dotação nº 28.13.11.331.3004.6826.3.3.
90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003853-5
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o 
art. 9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 
15/09-DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, 
da Portaria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica 
conforme SEI nº 4306266, o pagamento do Auxílio Funeral em 
nome de EMILIA PROCOPIO LIMA, CPF 143.058.728-89, no va-
lor de R$ 3.657,59 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais 
e cinquenta e nove centavos) onerando a dotação nº 28.13.11.3
31.3004.6826.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003849-7
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o 
art. 9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 
15/09-DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, 
da Portaria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica 
conforme SEI nº 4306266, o pagamento do Auxílio Funeral em 
nome de VALTER APARECIDO DOS SANTOS, CPF 751.817.389-
15, no valor de R$ 4.367,66 (quatro mil, trezentos e sessenta e 
sete reais e sessenta e seis centavos) onerando a dotação nº 28
.13.11.331.3004.6826.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003850-0
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o 
art. 9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 
15/09-DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, 
da Portaria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica 
conforme SEI nº 4971968, o pagamento do Auxílio Funeral em 
nome de EDUARDO SOARES DA SILVA CPF 272.316.118-85, 
no valor de R$ 1.514,97 (um mil, quinhentos e catorze reais e 
noventa e sete centavos), onerando a dotação nº 28.13.11.331.
3004.6826.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003852-7
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o 
art. 9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 
15/09-DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, 
da Portaria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica 
conforme SEI nº 4971968, o pagamento do Auxílio Funeral em 
nome de MARCELA NARDI DE PÁDUA CPF 064.574.068-31, no 
valor de R$ 20.652,13 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois 
reais e treze centavos), onerando a dotação nº 28.13.11.331.30
04.6826.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003758-0
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o art. 
9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 15/09-
DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, da Por-
taria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica conforme 
SEI nº 5016451, o pagamento do Auxílio Funeral em nome de 
ANA CRISTINA FERREIRA DE AMORIM, CPF 282.065.308-19, 
no valor de R$ 3.444,53 (três mil, quatrocentos e quarenta e 
quatro reais e cinquenta e três centavos), onerando a dotação 
nº 28.13.11.331.3004.6826.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003779-2
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o art. 
9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 15/09-
DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, da Por-
taria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica conforme 
SEI nº 4306266, o pagamento do Auxílio Funeral em nome de 
MARCO AURELIO EZIQUIEL, CPF 061.196.78-71, no valor de R$ 
5.923,00 (cindo mil novecentos e vinte e três reais) onerando a 
dotação nº 28.13.11.331.3004.6826.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003870-5
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o 
art. 9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 
15/09-DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, 
da Portaria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica 
conforme SEI nº 4306266, o pagamento do Auxílio Funeral em 
nome de BENEDITA OLIVIA DE LIMA, CPF 381.519.258-76, no 
valor de R$ 2.024,15 (dois mil, vinte e quatro reais e quinze 
centavos) onerando a dotação nº 28.13.11.331.3004.6826.3.3
.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003750-4
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o art. 
9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 15/09-
DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, da Por-
taria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica conforme 
SEI nº 4306266, o pagamento do Auxílio Funeral em nome de 
CARIME MAMUD SALES TOLEDO, CPF 060.450.008-46 no valor 
de R$ 14.399,25 (catorze mil, trezentos e noventa e nove reais 
e vinte e cinco centavos) onerando a dotação nº 28.13.11.331.3
004.6826.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003838-1
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o 
art. 9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 
15/09-DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, 
da Portaria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica 
conforme SEI nº 4306266, o pagamento do Auxílio Funeral em 
nome de MARIA DORIS PERRONI RIBEIRO CPF 031.816.408-67, 
no valor de R$ 1.798,33 (um mil, setecentos e noventa e oito 
reais e trinta e três centavos) onerando a dotação nº 28.13.11.3
31.3004.6826.3.3.90.08.00.00.

PROCESSO SEI Nº 6013.2020/0003766-0
I - DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei nº 8989/79, 

regulamentada pelo Decreto nº 17.616/81, de acordo com o 
art. 9º do Decreto nº 59.171 de 10/01/2020, Comunicado nº 
15/09-DRH/SMG e na delegação contida no artigo 2º, inciso III, 
da Portaria 004/SMG/2018, bem como manifestação jurídica 
conforme SEI nº 4306266, o pagamento do Auxílio Funeral em 
nome de BRAZILIA CARDOSO DE SANTANA, CPF 318.639.158-
00, no valor de R$ 2.234,26 (dois mil, duzentos e trinta e quatro 
reais e vinte e seis centavos) onerando a dotação nº 28.13.11.3
31.3004.6826.3.3.90.08.00.00.
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