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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Despacho Autorizatório
INT.: SMDHC
ASSUNTO: Autorização de Edital de Chamamento Público visando à seleção de organizações da sociedade
civil interessadas em celebrar termo de colaboração que tenha por objeto a gestão da oferta de
atendimento especializado às pessoas negras ou indígenas ví mas de discriminação racial e/ou em
situação de vulnerabilidade social nas regiões Sul, Norte e Oeste da cidade de São Paulo, por meio dos
Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial, bem como a realização de ações de promoção
da cidadania e dos direitos humanos.
DESPACHO

01. À vista dos elementos constantes do processo e cumpridas às formalidades legais em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016, APROVO às
jus ﬁca vas apresentadas pela Coordenação de Promoção da Igualdade Racial nos documentos SEI
7006256, 7006293, 7006354 e 7919045 AUTORIZO a abertura do Chamamento Público SMDHC nº
006/2018, cujo obje vo é selecionar organizações da sociedade civil interessadas em celebrar termo de
colaboração que tenha por objeto a gestão da oferta de atendimento especializado às pessoas negras ou
indígenas ví mas de discriminação racial e/ou em situação de vulnerabilidade social nas regiões Sul,
Norte e Oeste da cidade de São Paulo, por meio dos Centros de Referência de Promoção da Igualdade
Racial, bem como a realização de ações de promoção da cidadania e dos direitos humanos, pelo período
de 24 (vinte e quatro) meses.
02. Emitam-se OPORTUNAMENTE as correspondentes Notas de Empenho, a favor das en dades
selecionadas, onerando a dotação orçamentária 34.10.14.422.3018.8.415-33.50.39.00-00, deste exercício
ﬁnanceiro, devendo o restante ser consignado em dotações próprias nos exercícios vindouros,
observando-se o princípio da anualidade e o disposto no Decreto Municipal nº 58.070/2018. Outrossim,
Autorizo o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.
03. DESIGNO os seguintes servidores para compor a Comissão de Seleção do presente chamamento:
Mayra Belmonte Lanza – RF 848-714-6; Thiago Nogueira de Arruda – RF 847.692-6; Vanessa Rodrigues
Pereira - RF 847.773-6 e Adriana Szmyhiel Ferreira – RF 784-036-5.
04. PUBLIQUE-SE.
05. À Coordenação de Promoção da Igualdade Racial, para prosseguimento.

São Paulo,

de abril de 2018.
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ELOISA DE SOUSA ARRUDA
Secretária Municipal
Documento assinado eletronicamente por Eloisa de Sousa Arruda, Secretário Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania, em 20/04/2018, às 12:33, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e
art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 7920301 e
o código CRC 47178D8C.
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