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março de 1968, e à vista dos pareceres nº 665-92 e CJ/SG nº 
55-2019 da A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01244, discriminado no seguinte ofício: nº 48 
BPMM – 4-04-21.

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

Resolução SG-333, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01248, discriminado no seguinte ofício: nº 5 
GB - 6-803-21.

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

Resolução SG-334, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01257, discriminado no seguinte ofício: nº 
PMESP-OFI-2020-77031.

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

 Despacho do Secretário, de 12-7-2021
No processo SFP-EXP-2020-165300, sobre afastamento: 

“Diante dos elementos de instrução constantes dos autos, des-
tacando-se a manifestação do Secretário Executivo da Fazenda 
e Planejamento e o Parecer 468-2021, da A.J.G./P.G.E., autorizo 
o afastamento de Joaquim Teodoro Goma, RG 18.438.498-9, 
Técnico da Fazenda Estadual, do Quadro da Pasta citada, para, 
sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu 
cargo, exercer o mandato eletivo de Diretor de Articulação 
Político-Federativa junto à Confederação Nacional das Carreiras 
e Atividades Típicas de Estado - Conacate, no período de 1º-1 
a 31-12-2021.”

 COMISSÃO ESTADUAL DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO

 Ata da 56ª Reunião da Comissão Estadual de Acesso à Informa-
ção - CEAI (extraordinária), instituída pelo Dec. 60.144-2014, realiza-
da às 09:00 horas do dia 8-7-2021, por meio de videoconferência, de 
acordo com o Comunicado publicado no D.O. de 30-6-2021, sob a 
presidência de Thiago Lima Nicodemo, da Unidade do Arquivo Público 
do Estado, com a presença dos membros Ana Lucia Moreira, da Ouvi-
doria Geral do Estado, Laura Baracat Bedicks, da Procuradoria Geral 
do Estado e Karen Maximo Magalhães, da Secretaria da Justiça e 
Cidadania. Florêncio dos Santos Penteado Sobrinho, da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento, está em gozo de férias. Julio Rogerio Almei-
da de Souza, da Procuradoria Geral do Estado, participou da reunião 
como convidado. O Presidente abriu a "Ordem do Dia" dando início 
ao julgamento dos Protocolos: n° 44462183980, nº 511812021000, 
nº 2051214945, nº 59589214138, nº 51698217000, nº 51448218668, 
e nº 72964217160, 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 do relator. Em 
seguida, a palavra foi concedida a Ana Lucia Moreira, como relatora 
dos Protocolos: n° 60345206829, que retornou de diligência, para 
o qual conheceu do recurso e negou provimento; a Comissão por 
unanimidade acompanhou a proposta da relatora; nº 17582219267, 
para o qual converteu em diligência; a Comissão por unanimidade 
acompanhou a proposta da relatora; n° 6657218734, para o qual 
não conheceu do recurso; a Comissão por unanimidade acompanhou 
a proposta da relatora. Em seguida, a palavra foi concedida a Laura 
Baracat Bedicks, como relatora dos Protocolos: n° 56104182904, 
que retornou de diligência, para o qual julgou prejudicado por perda 
superveniente do objeto; a Comissão por unanimidade acompanhou 
a proposta da relatora; nº 44373216544, para o qual não conheceu 
do recurso; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta da 
relatora; n° 60726214612, para o qual conheceu do recurso e negou 
provimento; a Comissão por unanimidade acompanhou a proposta 
da relatora; e n° 37661925292, que retornou de diligência, julgou o 
recurso prejudicado por perda superveniente de objeto; a Comissão 
por unanimidade acompanhou a proposta da relatora. Por fim, a 
palavra foi concedida a Karen Maximo Magalhães, como relatora dos 
Protocolos: n° 531942023421, que retornou de diligência, para o qual 
julgou o recurso prejudicado; a Comissão por unanimidade acom-
panhou a proposta da relatora; n° 356052021368, que retornou de 
diligência, para o qual julgou o recurso prejudicado; a Comissão por 
unanimidade acompanhou a proposta da relatora; n° 1 6972219266 
, para o qual converteu em diligência; a Comissão por unanimidade 
acompanhou a proposta da relatora. Nada mais para constar eu, Cris-
tina Faquinelli, convocada para secretariar a reunião, lavrei a presente 
ata, que lida e aprovada, segue assinada por mim, e pelos membros.

Thiago Lima Nicodemo
Presidente
Comissão Estadual de Acesso à Informação
Ana Lucia Moreira
Oficial Administrativo
Ouvidoria Geral do Estado
LAURA BARACAT BEDICKS
PROCURADOR DO ESTADO ASSISTENTE
ASSESSORIA DE EMPRESAS E FUNDAÇÕES-GPG
Karen Maximo Magalhães
OUVIDORA DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
Ouvidoria
Cristina Faquinelli
Executivo Público
Comissão Estadual de Acesso à Informação
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Resolução SG-325, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01190, discriminado no seguinte ofício: nº 
28BPMM – 2021-0044.

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

Resolução SG-326, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01191, discriminado no seguinte ofício: nº 
28BPMM – 2021-0045.

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

Resolução SG-327, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01205, discriminado no seguinte ofício: nº 16 
GB – 12-903-21.

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

Resolução SG-328, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01220, discriminado no seguinte ofício: nº 48 
BPMM – 2-04-21.

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

Resolução SG-329, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01221, discriminado no seguinte ofício: nº 42 
BPMI – 59-40-21.

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

Resolução SG-330, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01232, discriminado no seguinte ofício: nº 21 
BPMI – 10-20.4-21.

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

Resolução SG-331, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01243, discriminado no seguinte ofício: nº 48 
BPMM – 3-04-21.

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

Resolução SG-332, de 12-7-2021

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 

Centro de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio da 
Secretaria da Saúde, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01429, discriminado no seguinte ofício: GT-
-DEMEX-SS nº 263-2021.

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

Resolução SG-318, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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-2021-01458, discriminado no seguinte ofício: GT-
-DEMEX-SS nº 268-2021.

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

Resolução SG-319, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01130, discriminado no seguinte ofício: nº 23 
BPMM– 181–04-21.

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

Resolução SG-320, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01131, discriminado no seguinte ofício: nº 12 
BPMI– CPI7–20-43-21.

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

Resolução SG-321, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01152, discriminado no seguinte ofício: nº 38 
BPMI – 15-04-21.

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

Resolução SG-322, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01154, discriminado no seguinte ofício: nº 
CPI8 – 45-40-21.

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

Resolução SG-323, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01178, discriminado no seguinte ofício: nº 7 
BAEP – 85-04-21.

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

Resolução SG-324, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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 Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria da 
Segurança Pública, em deferimento ao contido no processo 
SEGOV-PRC-2021-01183, discriminado no seguinte ofício: nº 
COPOM 11-40-21.

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

SEGOV-PRC-2021-01313, discriminado no seguinte ofício: GT-
-DEMEX-SS nº 243-2021.

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

Resolução SG-310, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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-2021-01314, discriminado no seguinte ofício: GT-
-DEMEX-SS nº 226-2021.

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

Resolução SG-311, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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-2021-01315, discriminado no seguinte ofício: GT-
-DEMEX-SS nº 225-2021.

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

Resolução SG-312, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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-2021-01316, discriminado no seguinte ofício: GT-
-DEMEX-SS nº 224-2021.

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

Resolução SG-313, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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-2021-01317, discriminado no seguinte ofício: GT-
-DEMEX-SS nº 223-2021.

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

Resolução SG-314, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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-2021-01372, discriminado no seguinte ofício: GT-
-DEMEX-SS nº 260-2021.

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

Resolução SG-315, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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-2021-01427, discriminado no seguinte ofício: GT-
-DEMEX-SS nº 262-2021.

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

Resolução SG-316, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., 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-2021-01428, discriminado no seguinte ofício: GT-
-DEMEX-SS nº 261-2021.

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

Resolução SG-317, de 12-7-2021

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 A.J.G./P.G.E., resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação, ao Fundo Social de 
São Paulo, dos materiais usados e declarados inservíveis pelo 
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