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2018, e no Comunicado 7, de 27-05-2020 do Departamento 
Estadual de Trânsito de São Paulo; considerando o cumprimento 
das exigências legais e técnicas, resolve:

Artigo 1º Autorizar provisoriamente a partir de 03-03-
2021 nos termos do art. 12,§2º da Portaria Detran.SP 68, de 
24-03-2017, a pessoa jurídica Juvenil Galdino - ME, CNPJ: 
23.663.960/0001-37, autorizada para atuar como Empresa 
Credenciada de Vistoria – ECV sob o número de credenciamento 
301697 no Município de Divinolândia, na Rua Joaquim Garcia, 
620, Centro a alterar seu endereço de credenciamento Para: Rua 
Campos Salles, 522, Centro do mesmo municipio.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria do Diretor de Veículos, de 3-3-2021
Revoga-se a Portaria DV - 106, de 15-02-2021 do seguinte 

texto:
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 24-03-2017, no Comunicado de 21-06-2018, e no Comuni-
cado 7, de 27-05-2020 do Departamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, resolve:

Artigo 1º Autorizar provisoriamente a partir de 15-02-
2021 nos termos do art. 12,§2º da Portaria Detran.SP 68, de 
24-03-2017, a pessoa jurídica Rubens da Cruz Leite - ME, CNPJ: 
21.181.845/0001-09, autorizada para atuar como Empresa 
Credenciada de Vistoria – ECV sob o número de credenciamento 
300476 no Município de Piracicaba, na Rua Santa Cruz, 1644, 
sala1, Alto a alterar seu endereço de credenciamento Para: 
Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 1300, Nova América do mesmo 
municipio.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria DV-152, de 1º-3-2021
O Diretor de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito 

do Estado de São Paulo - Detran-SP,
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 28-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e técni-
cas, conforme Processo Administrativo 1939160/2020; Resolve:

Artigo 1º - Credenciar, por 60 meses, a partir da data de 
publicação desta Portaria, nos termos do art. 4º da Portaria 
Detran.SP 68, de 28-03-2017, a pessoa jurídica Weiller e Spinelli 
Vistorias Ltda, CNPJ 35.600.556/0001-01, situada no Município 
de Garça, na R Carlos Gomes, 12, CEP 17.400-000, para atuar 
como Empresa Credenciada de Vistoria – ECV sob o número de 
credenciamento 306806.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação

Portaria DV-153, de 3-3-2021
O Diretor de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito 

do Estado de São Paulo - Detran-SP,
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 28-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e técni-
cas, conforme Processo Administrativo 2486400 /2019; Resolve:

Artigo 1º - Credenciar, por 60 meses, a partir da data de 
publicação desta Portaria, nos termos do art. 4º da Portaria 
Detran.SP 68, de 28-03-2017, a pessoa jurídica Plenaver Vistoria 
Veicular Ltda, CNPJ 22.749.502/0004-03, situada no Município 
de São Paulo, na R Rhayden, 208, CEP 05.314-010, para atuar 
como Empresa Credenciada de Vistoria – ECV sob o número de 
credenciamento 306826.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-161, de 3-3-2021
O Diretor de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito 

do Estado de São Paulo - Detran-SP,
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 28-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e técni-
cas, conforme Processo Administrativo 2486404 /2019; Resolve:

Artigo 1º - Credenciar, por 60 meses, a partir da data de 
publicação desta Portaria, nos termos do art. 4º da Portaria 
Detran.SP 68, de 28-03-2017, a pessoa jurídica Plenaver Vistoria 
Veicular Ltda, CNPJ 22.749.502/0005-86, situada no Município 
de São Paulo, na Av Paulo VI, 196, CEP 01.262-010, para atuar 
como Empresa Credenciada de Vistoria – ECV sob o número de 
credenciamento 306827.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação

 Comunicado
Para fins de conhecimento e aplicação pelos Diretores de 

Ciretrans, Unidades e Seções de Trânsito, comunico a inclusão na 
Tabela de Financeiras deste departamento a empresa:

Cooperativa de Crédito Crediuna Ltda, Sicoob Crediuna - 
CNPJ 64.237.530/000130, Código de Acesso 4297 (Protocolo 
EXP-2021/31705);

Ffcred Sociedade de Crédito Direto SA - CNPJ 
39.738.065/0001-74, Código de Acesso 4298 (Protocolo EXP-
2021/22927);

Cooperativa Crédito Mútuo dos Médicos, Profissionais 
da Saúde, Engenharia, Arquitetura, Contabilidade, Adminis-
tração, Economia e Empresários Ltda, Unicred Erechim - CNPJ 
01.572.667/0001-21, Código de Acesso 4299 (Protocolo EXP-
2021/15044)(04/2021)

 DIRETORIA DE HABILITAÇÃO

 Portaria DH-37, de 15-1-2021
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo;
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran-SP 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento das entidades 
que realizam exames de aptidão física e mental e de avaliação 
psicológica em candidatos à obtenção da permissão e da reno-
vação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran: 
2113550/2020; Resolve:

Artigo 1º - Credenciar a entidade Santa Rita Clínica de 
Psicologia Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob 39.328.916/0001-00, 
para a realização dos exames de aptidão física e mental e de 
avaliação psicológica, exigidos pela legislação para candidatos 
à obtenção da permissão e da renovação da Carteira Nacional 
de Habilitação-CNH, na Rua Silveira Martins, 62, sala 108/109, 
Bairro Sé, São Paulo/SP.

Artigo 2º - O credenciamento é realizado sob a forma de 
autorização, a titulo precário e sem ônus para o Estado, podendo 
ser revogado em função do interesse da Administração.

Artigo 3º - O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DH-38, de 15-1-2021
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo;
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento dos psicólogos 
que realizam exames de avaliação psicológica em candidatos à 

Resolução SG-63, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00418, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: nº 87-21, processo SES-PRC-2021-04335.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 COMISSÃO ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 Ata da 51ª Reunião da Comissão Estadual de Acesso à Infor-
mação - CEAI (extraordinária), instituída pelo Dec. 60.144-2014, 
realizada às 09:00 horas do dia 25-2-2021, por meio de video-
conferência, de acordo com o Comunicado publicado no D.O. de 
5-2-2021, sob a presidência de Ieda Pimenta Bernardes, da Unidade 
do Arquivo Público do Estado, com a presença dos membros Ana 
Lucia Moreira, da Ouvidoria Geral do Estado, Karen Maximo Maga-
lhães, da Secretaria da Justiça e Cidadania e Florêncio dos Santos 
Penteado Sobrinho, da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Laura 
Baracat Bedicks, da Procuradoria Geral do Estado, está em gozo de 
férias. A Presidente abriu a "Ordem do Dia" dando as boas-vindas 
e apresentando aos membros da Comissão, o Coordenador do 
Arquivo Público do Estado, Prof. Thiago Lima Nicodemo, convidado 
para acompanhar os trabalhos nesta data. A Presidente deu início 
ao julgamento dos Protocolos: 701712020529 e 697892020524, 
para os quais deixou de conhecer dos recursos, nos termos da 
Deliberação CEAI 4-2018, art. 1° e seus incisos; a Comissão por 
unanimidade acompanhou a proposta da relatora; 511712020999, 
para o qual conheceu do recurso e indeferiu o pedido, no mérito; a 
Comissão por unanimidade acompanhou a proposta da relatora. 
Em seguida, a palavra foi concedida a Ana Lucia Moreira, como 
relatora dos Protocolos: 294052014613, que retornou de diligência, 
para o qual não conheceu do recurso, por perda superveniente do 
objeto; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta da 
relatora; 595072022287 para o qual não conheceu do recurso, 
por perda superveniente de objeto; a Comissão por unanimidade 
acompanhou a proposta da relatora. Em seguida, a palavra foi con-
cedida a Karen Maximo Magalhães, como relatora dos Protocolos: 
531942023421, para o qual converteu em diligência; a Comissão 
acompanhou a proposta da relatora, exceto Florêncio dos Santos 
Penteado Sobrinho, que se declarou impedido; 356052021368, 
para o qual converteu em diligência; a Comissão por unanimidade 
acompanhou a proposta da relatora. Por fim, a palavra foi conce-
dida a Florêncio dos Santos Penteado Sobrinho, como relator dos 
Protocolos: 488232022490, para o qual não conheceu do recurso; 
a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta do relator; 
606982021830, para o qual converteu em diligência; a Comissão 
por unanimidade acompanhou a proposta do relator. Nada mais 
para constar eu, Cristina Faquinelli, convocada para secretariar a 
reunião, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, segue assinada 
por mim, e pelos membros.
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 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 DIRETORIA DE OPERAÇÕES

 Despacho do Diretor, de 3-3-2021
Concedendo a autorização a título precário à Ascenty Data 

Centers e Telecomunicações S/A, para ocupação da faixa de 
domínio, nos trechos sob responsabilidade da Concessionária do 
Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A, conforme especificado 
abaixo, e após a assinatura do contrato entre as partes:

A. Rodovia dos Bandeirantes (SP-348): ocupação do km 
078,239 ao km 078,232, pistas norte e sul, subterrânea, direção 
transversal, para instalação de 96,00 metros de rede de fibra 
óptica, por tubo camisa PEAD ø 125mm e 3x1 dutos PEAD ø 
40mm, via método não destrutivo (MND);

B. Rodovia dos Bandeirantes (SP-348): ocupação do km 
078,232 ao km 078,350, pista norte, subterrânea, direção 
longitudinal, para instalação de 122,00 metros de rede de fibra 
óptica, por tubo camisa PEAD ø 125mm e 3x1 dutos PEAD ø 
40mm, via método não destrutivo (MND);

C. Rodovia dos Bandeirantes (SP-348): ocupação do km 
078,350 ao km 078,350, pista norte, subterrânea, direção trans-
versal, para instalação de 53,00 metros de rede de fibra óptica, 
por tubo camisa PEAD ø 125mm e 3x1 dutos PEAD ø 40mm, via 
método não destrutivo (MND).

Consoante com as condições constantes do termo. (Proces-
so ARTESP-PRC-2020/00297- Protocolo 527.762/20).

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 DIRETORIA DE VEÍCULOS

 Portaria DV-DES - 54, de 3-3-2021
O Diretor de Veículos, considerando o disposto na Portaria 

510, de 18-11-2015, do Departamento Estadual de Trânsito de 
São Paulo; considerando o cumprimento das exigências legais 
e técnicas, conforme processo de registro apresentado eletro-
nicamente, resolve:

Artigo 1° Credenciar, por 1 ano, a partir da data de publi-
cação desta Portaria, nos termos do inciso I, § 5° do art. 4° da 
Lei Federal 12.977, de 20-05-2014 e dos artigos 8° e 9° da 
Portaria Detran.sp 510, de 18-11-2015, a pessoa jurídica T.D.F. 
Comercio de Pecas Eireli, CNPJ 14.403.515/0001-47, situada no 
Município de Bernardino de Campos, na Avenida Coronel Albino 
Alves Garcia, 1367, CEP 18960000, para atuar como Empresa 
de desmontagem de veículos e comercialização de suas partes e 
peças usadas para reposição ou qualquer outra destinação; sob 
o número de registro DV-DES 0054/2021.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de vigência 
que consta do certificado de registro.

 Portaria DV - 160, de 03-03-2021
O Diretor de Veículos, considerando o disposto na Resolução 

466, de 11-12-2013, do Conselho Nacional de Trânsito – Con-
tran, e na Portaria 68, de 24-03-2017, no Comunicado de 21-06-

Resolução SG-55, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00255, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: nº 45-21, processo SES-PRC-2021-03469.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-56, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00327, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: nº 67-21, processo SES-PRC-2021-05047.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-57, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00328, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: nº 68-21, processo SES-PRC-2021-03981.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-58, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00329, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: nº 69-21, processo SES-PRC-2020-50832.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-59, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00414, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: nº 83-21, processo SES-PRC-2021-05994.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-60, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00415, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: nº 84-21, processo SES-PRC-2021-06268.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-61, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00416, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: nº 85-21, processo SES-PRC-2020-40762.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-62, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00417, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: nº 86-21, processo SES-PRC-2021-05987.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-47, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00170, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: 34-21, processo SES-PRC-2021-01711.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-48, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00191, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: 36-21, processo SES-PRC-2021-01735.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-49, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00192, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: nº 38-21, processo SES-PRC-2021-02025.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-50, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00193, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: 39-21, processo SES-PRC-2020-51107.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-51, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00201, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: nº 37-21, processo SES-PRC-2021-01739.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-52, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00202, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: 40-21, processo SES-PRC-2021-01872.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-53, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00203, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: nº 41-21, processo SES-PRC-2020-47559.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SG-54, de 3-3-2021

Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis, ao Fundo Social de São 
Paulo-FUSSP

O Secretário de Governo, com fundamento no artigo 60, 
inciso II, do Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015, nos 
termos dos artigos 4º, inciso IV, e 5º da Lei nº 10.064, de 27 de 
março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da AJG/PGE, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-00214, discriminado no seguinte ofício GT-
-DEMEX-SS: nº 42-21, processo SES-PRC-2021-02905.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.
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