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Público nº 02/SMPIR/2016, manifesta-se publicamente a res-
peito do resultado parcial e emite seu parecer técnico sobre 
as propostas.

CONSIDERANDO as análises dos Planos de Trabalho das 
Organizações proponentes, consideramos as mais aptas para 
celebrarem convênio com a SMPIR as seguintes:

UNIDADE JABAQUARA: Associação Francisca de Defesa 
de Direitos e Formação Popular

UNIDADE CIDADE TIRADENTES: Associação Francisca de 
Defesa de Direitos e Formação Popular

UNIDADE CENTRO: Centro de Estudos e Memória da 
Juventude - CEMJ

UNIDADE VILA MARIA / VILA GUILHERME: Instituto 
Educacional Projetando o Futuro

A seguir, as considerações específicas da Comissão de Sele-
ção a respeito de cada organização selecionada:

UNIDADE JABAQUARA: Associação Francisca de Defesa 
de Direitos e Formação Popular

Em conformidade com o item 6 do Edital de Chamamento 
Público nº 02/SMPIR/2016, a Comissão de Seleção designada 
pela Portaria nº 14/SMPIR/2016 elaborou parecer técnico indi-
cando a Organização da Sociedade Civil mais apta a celebrar 
termo de convênio com a Secretaria Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial, com o objetivo de realizar a gestão dos 
serviços oferecidos pelo Centro de Referência de Promoção da 
Igualdade Racial do Jabaquara, nos termos do Plano de Traba-
lho apresentado pela Organização selecionada.

Trata-se da Associação Franciscana de Defesa de Direitos e 
Formação Popular.

A seleção da referida Organização foi baseada na pontua-
ção dos critérios estabelecidos no item 4 do Edital de Chama-
mento nº 02/SMPIR/2016. Ainda em atendimento aos requisitos 
estabelecidos pelo item 6, os quais devem constar do presente 
parecer técnico, passamos a justificar as razões pelas quais 
a Associação Franciscana de Defesa de Direitos e Formação 
Popular foi selecionada:

1. Demonstração de que os objetivos e finalidades 
institucionais da Organização foram avaliados e são com-
patíveis com o objeto

A Comissão de Seleção DECLARA que os objetivos e 
finalidades institucionais da Organização foram avaliados e são 
compatíveis com o objeto do convênio a ser celebrado.

A Associação Franciscana de Defesa de Direitos e Formação 
Popular, também denominada simplesmente AFDDFP, constitu-
ída em 2009, é uma associação civil, sem fins lucrativos, com 
sede no estado de São Paulo e unidades nos estados do Rio 
de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul. Possui caráter beneficente, cultural, sócio educacional, 
e de assistência social, com natureza associativa e apartidária, 
cujas atividades abrangem todo território nacional. Sua missão 
é promover a ética, a cultura da paz, a cidadania, a defesa dos 
direitos humanos, a formação para o mercado de trabalho, a 
inserção no ensino superior, a promoção do voluntariado, e o 
combate ao racismo em todas as suas formas de discriminação, 
por meio da valorização do ser humano.

Sendo assim, resta comprovado o alinhamento e compa-
tibilidade dos objetivos e finalidades da Organização com o 
objeto do convênio a ser celebrado.

2. Demonstração de que a capacidade técnica e ope-
racional da organização foi avaliada e é compatível com 
o objeto

A Comissão de Seleção, a partir da análise do histórico de 
atividades da Organização selecionada, DECLARA que ficou 
demonstrada sua capacidade técnica e operacional de atuação 
na área de combate ao racismo e prevenção da igualdade 
racial, sendo dessa forma compatível com o objeto do convênio.

A AFDDFP desenvolveu projetos de educação e cultura, 
além de integrar a rede do MNDH – Movimento Nacional de 
Direitos Humanos, rede nacional com 32 anos de existência 
que reúne em sua base cerca de 400 entidades de variados 
segmentos, entre eles aqueles voltados para ações de defesa, 
de promoção e de controle social dos direitos das crianças e 
adolescentes.

A AFDDFP representa o MNDH em Congressos, Seminários, 
Comitês e nos conselhos realizados no estado de São Paulo e 
em campanhas nacionais de proteção dos Direitos Humanos.

Entre as principais ações da Organização, podemos citar:
Projeto Jovens Promotores de Direitos Humanos (em 

Porto Alegre/RS 2013 – 2014)
Projeto que capacitou e formou social e politicamente mais 

de 30 adolescentes matriculados nos cursinhos comunitários 
da UNEAFRO-Brasil, na temática de Direitos Humanos, para 
intervenção estratégica em suas comunidades e áreas de alta 
vulnerabilidade social do seu entorno. O objetivo era aumentar 
as chances de ingresso dos jovens moradores dessas comuni-
dades nas universidades, nos cursos técnicos, nos cursos profis-
sionalizantes e no mercado de trabalho, fortalecendo as lutas 
socialmente organizadas no movimento negro local. Também 
visava a capacitação para fortalecer a rede de denúncias de 
violência policial junto a entidades parceiras e à multiplicação 
de conteúdos adquiridos para a comunidade local.

Projeto UNEAFRO-BRASIL – Cursinho Popular: a classe 
trabalhadora na universidade (Altamira/PA – de 2012 – 
atual)

O projeto tem uma abrangência local, atingindo uma 
população de jovens da cidade de Altamira/PA e atende tra-
balhadores negros e negras que possuem renda familiar baixa, 
no sentido de prepará-los para o vestibular das universidades 
públicas do Pará. A proposta do cursinho é inserir tais jovens de 
baixa renda, atingidos pelo racismo histórico, nas universidades, 
por meio de uma preparação integral, contemplando a dimen-
são humana e sociopolítica, por meio de atividades culturais de 
valorização da cultura popular.

Transformando crianças adolescentes por meio da 
música (2010-2011 Duque de Caxias/RJ)

Com base na Lei 10.639, que torna obrigatório o Ensino da 
História da África e da valorização da cultura afro-brasileira, a 
organização realizou um projeto de oficinas culturais, exibição 
de filmes e debates sobre as raízes culturais do povo traba-
lhador negro e suas influências na construção da sociedade 
brasileira e conseguiu despertar nos participantes o interesse e 
o compromisso com a causa do povo negro.

A valorização dos aspectos histórico-culturais da presença 
do negro no Brasil, quebrando estereótipos cristalizados em 
nossa cultura, foi um dos principais benefícios alcançados pelo 
projeto, que, além de estimular a reflexão e a troca de experiên-
cias, formou difusores do conteúdo.

DVD: O combate ao genocídio da Juventude negra: 
Educação, Mobilização Popular e Luta Política em São 
Paulo – 2009 a 2012.

DVD com o registro das lutas do movimento negro popular 
sobre o referido tema, em São Paulo, refletindo sobre a relação 
causa-efeito entre a precarização da educação pública, a ausên-
cia de negros/as e pobres no Ensino Superior e o genocídio da 
juventude negra.

A organização tem neste projeto um material audiovisual 
que serve de base para a promoção de atividades de formação 
política para movimentos sociais, bem como para trabalhos de 
formação pedagógica, inclusive para a prática da aplicação das 
leis 10.639 e 11.645, que institui o ensino de história da África 
e dos Afro-brasileiros e dos indígenas.

Auxílio para a formação de jovens carentes
Os cursinhos da UNEAFRO faz parte de um projeto que 

atua auxiliando a complementação da formação de jovens 
carentes, sobretudo jovens negros e negras, que desejam cur-
sar uma universidade por meio do estímulo do protagonismo 
comunitário e do combate a todos os tipos de discriminação 
e preconceito.

Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, 
confome pedido de compras realizado pela Coordenadoria de 
Ensino, Pesquisa e Cultura e descrito através do Documentos 
SEI n.ºs 1462756 e 1463053.

II - Todo procedimento licitatório deverá ser acompa-
nhado e fiscalizado pela Comissão Permanente de Licita-
ção, instituída pela Portaria 14/Fundação Paulistana/2016.

 CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE
Processo nº. 2016-0.194.786-7
DESPACHO
I. Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto n.º 

48.592 de 06 de agosto de 2007, APROVO a prestação de 
contas do processo de adiantamento nº 2016-0.194.786-7, em 
nome de Ronaldo Cancian, referente à viagem à Brasília - DF 
nos dias 16/10/2016 a 21/10/2016, no valor de R$ 3.557,75 
(Três mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco 
centavos).

 RELAÇÕES INTERNACIONAIS E 
FEDERATIVAS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DO PROCESSO N.º 2016-0.261.464-0
INTERESSADO: FLÁVIA REGINA MARQUES CASTE-

LHANO, RF 793.279.1
ASSUNTO: Adiantamento para viagem temporária de 

servidor no interesse da administração
À vista dos elementos que instruem o presente processo 

e nos termos do Decreto nº 23.639/87, do inciso VI, art. 2º 
da Lei nº 10.513/88, do Decreto nº 48.592/07, do Decreto nº 
48.743/07, do Decreto nº 48.744/07, da Portaria SF nº 151/12, e 
em conformidade com a delegação conferida a mim pela Porta-
ria SMRI nº 20/2009, AUTORIZO:

1 – A emissão das notas de reserva, empenho ordinário e 
liquidação no valor de R$ 3.228,48 (três mil, duzentos e vinte e 
oito reais e quarenta e oito centavos), onerando a dotação 31.
10.04.122.3024.2100.33901400.00, por meio de adiantamento 
em nome da servidora FLÁVIA REGINA MARQUES CASTELHA-
NO, RF 793.279.1, CPF 363.443.448-14, Assessora Técnica I, ref. 
DAS-11, lotada nesta Pasta, visando à cobertura de despesas 
com hospedagem, alimentação e transporte interno, referente 
viagem ao México (México), a realizar-se no período de 29 de 
novembro a 04 de dezembro de 2016 para participar da Cúpula 
de Prefeitos da C40.

DO PROCESSO N.º 2016-0.261.466-7
INTERESSADO: PAULO GUERRA DE ARAÚJO, RF 

817.456.3
ASSUNTO: Adiantamento para viagem temporária de 

servidor no interesse da administração
À vista dos elementos que instruem o presente processo 

e nos termos do Decreto nº 23.639/87, do inciso VI, art. 2º 
da Lei nº 10.513/88, do Decreto nº 48.592/07, do Decreto nº 
48.743/07, do Decreto nº 48.744/07, da Portaria SF nº 151/12, e 
em conformidade com a delegação conferida a mim pela Porta-
ria SMRI nº 20/2009, AUTORIZO:

1 – A emissão das notas de reserva, empenho ordinário e 
liquidação no valor de R$ 3.228,48 (três mil, duzentos e vinte 
e oito reais e quarenta e oito centavos), onerando a dotação 
31.10.04.122.3024.2100.33901400.00, por meio de adian-
tamento em nome do servidor PAULO GUERRA DE ARAÚJO, 
RF 817.456.3, CPF 378.794.148-78, Assessor Técnico II, ref. 
DAS-12, lotado nesta Pasta, visando à cobertura de despesas 
com hospedagem, alimentação e transporte interno, referente 
viagem ao México (México), a realizar-se no período de 29 de 
novembro a 04 de dezembro de 2016 para participar da Cúpula 
de Prefeitos da C40.

PROCESSO 2016-0.228.507-8
INTERESSADO: Paulo Guerra de Araujo
ASSUNTO: Adiantamento e Prestação de Contas
I – Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 

48.592 de 06 de agosto de 2007, APROVO a prestação de 
contas do processo de adiantamento nº 2016-0.228.507-
8, em nome de Paulo Guerra de araujo, RF 817.546.3, CPF 
378.794.148-78, Assessor Técnico, DAS-11, no valor de R$ 
2.710,42 (dois mil, setecentos e dez reais e quarenta e dois cen-
tavos), no período de 15 a 22 de outubro de de 2016, com a fi-
nalidade de participar da Conferência das Nações Unidas sobre 
Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável – Habitat III.

PROCESSO 2016-0.241.201-0
INTERESSADO: Pedro de Carvalho Pontual
ASSUNTO: Adiantamento e Prestação de Contas
I – Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 

48.592 de 06 de agosto de 2007, APROVO a prestação de 
contas do processo de adiantamento nº 2016-0.241.201-0, 
em nome de Pedro de Carvalho Pontual, RF 598.099-2, CPF 
838.950.948-20, Coordenador Geral, DAS-14, no valor de R$ 
1.429,03 (um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e tres 
centavos), no período de 07 a 10 novembro de de 2016, para à 
cidade de Medelín, Colômbia, com a finalidade de participar da 
“ La Primera Cumbre de Participación Ciudadana em el Marco 
de La Paz, Colômbia”.

 PROMOÇÃO DA IGUALDADE 
RACIAL
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 2016.0.105.528-1
Assunto: Licitação na modalidade concurso - Premiação de 
ações e atividades de comunicação voltadas para promoção 
dos direitos da população negra
Interessado: Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial
Fundamento: Artigo 22, §4º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

1 À vista dos elementos que instruem o presente, RETI-
-RATIFICO, o despacho de fls. 589/560, nos seguintes termos: 
onde se lê “José Nabor Junior”, leia-se “José Nabor do Amaral 
Junior”.

2. Ficam ratificados os demais termos do despacho
Rua Líbero Badaró, 425 –6º andar – Cep: 01009-000 – 

Centro
Tel: 4571-0999

 RESULTADO PARCIAL – EDITAL DE CHAMA-
MENTO PÚBLICO Nº 02/SMPIR/2016 – PROCESSO 
Nº 2016-0.168.667-2 – PARECER TÉCNICO DA 
COMISSÃO DE SELEÇÃO

A Comissão de Seleção, designada outrora pela Portaria 
nº 14/SMPIR/2016, para avaliação das propostas para gerencia-
mento e administração dos Centros de Referência de Promoção 
da Igualdade Racial, unidades Cidade Tiradentes (Leste 2), Vila 
Maria (Norte 1), Centro e Jabaquara (Sul 1), enviadas à SMPIR 
em conformidade com as orientações do Edital de Chamamento 

RESOLVE
I – Designar os membros da Comissão Especial de Apoio 

ao Afroempreendedor, nos termos do artigo 6º do Decreto nº 
57.529, de 26 de agosto de 2016, com mandato de 2 (dois) 
anos a contar da publicação desta Portaria:

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABA-
LHO E EMPREENDEDORISMO- SDTE

Titular: Alessandra Santos Rosa
Suplente: Julio Henrique Canuto da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

RACIAL - SMPIR
Titular: Maria da Penha do Nascimento
Suplente: Anike Moraes Roberto da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES 

- SMPM
Titular: Elis Ferrante Cardoso
Suplente: Edleide Ramos de Souza
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDA-

DANIA - SMDHC
Titular: Carla Alves da Silva
Suplente: Alan da Conceição Cunha
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC
Titular: Rosa Maria Falzoni
Suplente: Julio Cesar José Marcelino
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SMG
Titular: Miriã Gomes do Nascimento
Suplente: Fábio Mariano Espindola da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPRE-

FEITURAS - SMSP
Titular: Fabio Henrique Salles
Suplente: Luciana Helena Fadinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE-

SENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS
Titular: Mariangela Sant’Anna da Silva
Suplente: Maria Rita Gomes da Silva
INSTITUTO FEAFRO
Titular: Silvana Oliveira Saraiva
Suplente: Sonia Maria Silva
CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLI-

DÁRIOS DO BRASIL – UNISOL BRASIL
Titular: Eduardo José Barbosa
Suplente: Maria Aparecida dos Reis Adriano
REDE BRASIL AFROEMPREENDEDOR - REAFRO
Titular: Osvaldo Rafael Pinto Filho
Suplente: Zélia Lucas Patrício
COLETIVO DE EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES AFRO-

-BRASILEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CEABRA
Titular: João Carlos Borges Martins
Suplente: Yara Ribeiro
INSTITUTO ANIN MAGÁ
Titular: Nádia Ferreira
Suplente: Emerson Isidro Leckssy Silva Gomes
FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES
Titular: Danilo Souza de Paulo
Suplente: Adriana Nascimento Maciel
INSTITUTO FEIRA PRETA
Titular: Adriana Barbosa
Suplente: Adriano José Lima de Jesus
EMPREGUEAFRO
Titular: Patrícia Santos de Jesus
Suplente: Luiz Fernando de Jesus
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 DESPACHO DO SECRETÁRIO
2015-0.143.006-4
SDTE e SMS - Termo de Cooperação. I - No exercício da 

competência que me foi conferida por Lei, à vista dos elementos 
de convicção contidos no presente, especialmente a mani-
festação das parceiras, da Supervisão Geral de Qualificação, 
da Coordenadoria do Trabalho, da Supervisão de Execução 
Orçamentária e Financeira, do parecer da Assessoria Jurídica 
desta Pasta, o qual acolho, com fundamento na Lei Municipal 
n.º 13.178/01, com nova redação dada pela Lei 13.689/2003 e 
regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 44.484/04 com nova 
redação pelo Decreto n.º 44.661/2004, no âmbito do Programa 
Operação Trabalho AUTORIZO a prorrogação de prazo do Termo 
de Cooperação firmado entre esta Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e a Secretaria 
Municipal da Saúde, sem contrapartida financeira entre as par-
ceiras, para a continuidade do Projeto Jovem SUS, pelo período 
de 12 (doze) meses, contados a partir de 31 de dezembro de 
2016, sendo que, o valor mensal estimado do ajuste corres-
ponde a R$ 813.120,00 (oitocentos e treze mil e cento e vinte 
reais), totalizando o valor global de R$ 9.757.440,00 (nove mi-
lhões, setecentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e qua-
renta reais). II - Desta forma, diante das informações contidas à 
fl. 210 AUTORIZO, oportunamente a emissão da respectiva Nota 
de Empenho, que onerará a dotação orçamentária 30.10.11.33
3.3019.8.088.3.3.90.48.00.00, de acordo com a disponibilidade 
financeira do exercício de 2017, observadas as formalidades 
legais, as cautelas de estilo e as disposições contidas nas Leis 
Complementares nº 101/00 e 131/2009-LRF.(Republicado por 
ter saído com incorreção no DOC. de 26/11/16, pág. 03).

 FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO 
E TECNOLOGIA

 DO PROCESSO Nº 2016-0.261.519-1
Interessado: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, 

TECNOLOGIA E CULTURA
ASSUNTO: Adiantamento Bancário para a Escola Prof.

Makigutti – Marly Junko Kouhiro Menezes -
l – À vista dos elementos contidos no processo administra-

tivo nº 2016-0.261.519-1, conforme Lei Municipal nº 10.513/88, 
artigo 2º, incisos I, II e III e Decreto nº 48.592/07 e Portaria nº 
151/2012 da Secretaria de Finanças, AUTORIZO a emissão das 
Notas de reserva, Empenho e Liquidação em nome de Marly 
Junko Kouhiro Menezes, CPF 023.076.738-90, no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), para atendimento das despesas de 
pequeno vulto, manutenção de bens móveis e conservação, 
adaptação de bens imóveis e natureza excepcional, referente 
ao mês de novembro de 2016, onerando a Dotação Orçamen-
tária nº 80.10.12.363.3019.2.881.3.3.90.39.00, do orçamento 
vigente.

 INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCA-
ÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA

ASSUNTO: Aquisição de insumos, adubos, sementes e 
ferramentas para serem utilizados nos cursos de formação e 
difusão da agricultura urbana através do Programa Estufa Lucy 
Montoro, com política de segurança alimentar e nutricional, 
empreendedorismo, geração de renda e educação ambiental, 
objeto do convênio que a Fundação Paulistana mantém com 
Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. 
Pregão Eletrônico.

I - À vista da instrução do presente processo, em con-
formidade com a Lei Municipal nº. 13.278/2002, os Decretos 
Municipais nº. 44.279/2003 e n° 46.662/2005, as Leis Federais 
nº. 10.520/2002 e nº. 8.666/1993, e demais normas com-
plementares, bem como demais elementos do presente, em 
especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Fundação 
(Parecer FUNDATEC/AJ n.º 1609618) APROVO a minuta do 
edital anexa sob o Documento SEI n.º 1608303 e AUTORIZO a 
abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, objetivando de insumos, adubos, sementes e 
ferramentas para serem utilizados nos cursos de formação e 
difusão da agricultura urbana através do Programa Estufa Lucy 
Montoro, com política de segurança alimentar e nutricional, 
empreendedorismo, geração de renda e educação ambiental, 
objeto do convênio que a Fundação Paulistana mantém com 

lômbia, no período de 7 a 10 de novembro, na conformidade do 
despacho de fls. 12, publicado no DOC de 5/11/2016.

2016-0.247.815-1 – SGM/GABINETE DO PREFEITO - Pro-
cesso de Adiantamento e sua prestação de contas – 1. Em face 
dos elementos constantes do presente, AUTORIZO observadas 
as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota 
de Empenho e Liquidação, no valor de R$ 300,00, onerando a 
dotação orçamentária 11.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00
.00, em nome de LUIS KIYOSHI MUNAKATA, Capitão PM, CPF 
130.178.268-80, registro funcional 813.139.2, para atender 
despesas de pronto pagamento da Assessoria Policial Militar do 
Gabinete do Prefeito, no mês de dezembro de 2016; com funda-
mento no artigo 2º, incisos I, II e III da Lei 10.513/88 de 11 de 
maio de 1988, no artigo 1º, artigo 2º, artigo 4°, artigo 5º, artigo 
15º § único e artigo 17º do Decreto 48.592 de 06 de agosto de 
2007, Decreto 23.639 de 25 de março de 1987, Decreto 29.929 
de 24 de julho de 1991, alterado pelos Decretos 41.306 de 30 
de outubro de 2001 e Decreto 41.394 de 20 de novembro de 
2001, Decreto 49.963 de 27 de agosto de 2008, Portaria SF 151 
de 01 de novembro de 2012 e Portaria SGM 13 de 05 de maio 
de 2010. – 2. O artigo 19 do Decreto 48.592 de 06 de agosto de 
2007, determina que o servidor responsável pelo adiantamento 
que não prestar contas ou não providenciar a sua regularização 
nos prazos fixados pela legislação ficará sujeito à aplicação de 
medidas administrativas, civis e penais cabíveis.

 RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

2015-0.305.079-0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELA-
ÇÕES GOVERNAMENTAIS - Auxílio Refeição, instituído pela Lei 
12.858/99. - À vista dos elementos que instruem o presente 
processo, nos termos da Lei 12.858/99, que instituiu o Auxílio-
-Refeição em pecúnia aos servidores municipais e dá outras 
providências, Portaria SF 035/03, AUTORIZO, observadas as 
formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de nota de 
empenho, no valor de R$ 13.155,52, onerando a dotação orça-
mentária 40.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.46.00.00, para aten-
der despesas com Auxílio-Refeição em pecúnia, aos servidores 
da Secretaria Municipal de Relações Governamentais - CNPJ 
00.185.619/0000-00, correspondente ao mês de novembro de 
2016.

2015-0.304.511-7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELA-
ÇÕES GOVERNAMENTAIS - Vale Alimentação – Instituído pela 
Lei 14.588/2007. - À vista dos elementos contidos no presente 
nos termos da Lei 14.588 de 12 de novembro de 2007, AUTO-
RIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a 
emissão de nota de empenho, no valor de R$ 10.293,44, one-
rando a dotação orçamentária 40.10.04.122.3024.2100.3.3.9
0.46.00.00, para atender despesas com Vale Alimentação em 
pecúnia, aos servidores da Secretaria Municipal de Relações 
Governamentais - CNPJ 00.185.619/0000-00, correspondente 
ao mês de novembro de 2016.

2015-0.304.502-8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELA-
ÇÕES GOVERNAMENTAIS - Aquisição de auxílio transporte. 
- Nos termos da Lei 13.194/2001 e do Decreto 41.446/2001, 
AUTORIZO observadas as formalidades legais e cautelas de 
estilo, a emissão da Nota de Empenho, no valor de R$ 4.373,14, 
onerando a dotação orçamentária 40.10.04.122.3024.2.100.3
.3.90.49.00.00, para atender despesas com Auxílio Transporte 
em pecúnia aos servidores da Secretaria Municipal de Relações 
Governamentais - CNPJ 00.185.618/0000-00, correspondente 
ao mês de novembro de 2016.

 SEGURANÇA URBANA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PORTARIA 108/SMSU/CGGCM/2016
BENEDITO MARIANO Secretario Municipal, da Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei,

RESOLVE: 
Designar o Inspetor Alexandre Tobias Martins – RF. 

653.847.9, para responder cumulativamente como Presidente 
na 1ª Comissão Processante Permanente da Divisão Técnica 
de Sindicâncias Administrativas – 1ª CPP/DTSA, no período de 
28/11/2016 à 17/12/2016, em substituição da titular, Inspetora 
Edina Mariza dos Santos Rubio, RF. 656.512.3, por motivo de 
férias.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
2013-0.090.529-4 - José Emídio Godinho. - Aposentadoria 

especial – Indeferimento. - Em cumprimento provisório à de-
cisão judicial proferida nos autos do Ação Ordinária 0008347-
09.2013.8.26.0053 em trâmite perante a 6ª Vara da Fazenda 
Pública, procedendo-se à análise do pedido de aposentadoria 
especial do servidor José Emídio Godinho - R.F. 586.822-0/1, 
nos termos do art. 57, da Lei Federal 8.213/91 o INDEFIRO 
ante a ausência dos requisitos legais para sua concessão, em 
especial por ter o servidor vínculo com a Administração como 
Admitido e não ocupando cargo, mas sim função pública, não 
detém as condições exigidas, quais sejam, tempo de contribui-
ção e tempo de efetivo exercício no cargo da carreira.

2016-0.125.771-2 - Roberto Pereira da Silva RF. 
756.374.4. - Pedido de Reconsideração de Ato. - À vista dos 
elementos constantes dos autos em especial da manifestação 
da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho como razão de 
decidir e, com base nos artigos 84, § 1º e 145, da Lei 13.530/03 
e Decreto 50.388/09, CONHEÇO do Pedido de Reconsideração 
apresentado por Roberto Pereira da Silva – RF. 756.374-4, e, no 
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, ante a inexistência de fatos 
ou elementos capazes de modificar a decisão impugnada.

 DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO
PA 2016-0.200.054-5 - À vista dos elementos de con-

vicção constantes das manifestações da Assessoria Jurídica 
da Pasta, que ACOLHO, em cumprimento provisório da deci-
são que denegou a ordem alcançada nos autos 10365566-
10.2016.8.26.0053, do Mandado de Segurança do M.M. Juiz de 
Direito da 2ª V.F.P., que determinou liminarmente a permanência 
do servidor Ângelo Roberto de Jesus, RF. 658.621.0, no Certame 
da Promoção Vertical, nos termos da Lei 16.239/2015, “REVO-
GO”, o despacho publicado em DOC de 25/08/2016, pagina 27, 
do TID 15496172.

 DESENVOLVIMENTO,TRABALHO 
E EMPREENDEDORISMO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 PORTARIA Nº.111 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 
2016

ARTUR HENRIQUE DA SILVA SANTOS, SECRETÁRIO MUNI-
CIPAL DO DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E EMPREENDEDO-
RISMO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI,

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 57.529, de 26 
de agosto de 2016, que regulamenta a Lei nº 16.335, de 30 de 
dezembro de 2015.


