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ponível na EAP (preenchido em escrita manuscrita), sendo 
cientificado da decisão por meio de publicação no Diário 
Oficial do Estado.

PUBLIQUE-SE o ato para a ciência do servidor, bem como, 
do disposto no caput e §2º, ambos do artigo 13 da Resolução 
SAP nº 79/2013.

(EAP-153/2019)
 Retificação do D.O. de 5-4-2019
No Comunicado EAP 138/2019, em que torna pública 

a realização do “Workshop Processo Acidente de Trabalho 
- Etapas e Nexo Causal”, para as unidades prisionais perten-
centes à Coordenadoria da Região Oeste do Estado de São 
Paulo - Seção I.

Onde se lê:
7. Turma; Data e Horário:
7.1 Turma 2 - dia 12-04-2019 – das 09h às 17h.
Leia-se:
7. Turma; Data e Horário:
7.1 Turma 2 - dia 26-04-2019 – das 09h às 17h.
Inclua-se:
Rodrigo Carlos Borges – RG. 25.635.337-2 - Centro de 

Detenção Provisória de Nova Independência
Genice Aparecida Fernandes de Castro Pereira - RG. 

22.765.565-5 - Centro de Detenção Provisória de Nova Inde-
pendência

 Retificação do D.O. de 5-4-2019
No Comunicado EAP 139/2019, em que torna pública a 

realização do Curso de Capacitação na Área de Segurança e 
Disciplina, para as Unidades Prisionais da Coordenadoria da 
Região Central do Estado de São Paulo - Seção I.

Onde se lê:
17 Fláudio Cavalcante Silva 20.623.512-4 Centro de Detenção Provisória de Hortolândia

Leia-se:
17 Fláudio Cavalcante Silva 20.623.512-4 Centro de Progressão Penitenciária de Hortolândia

 Retificação D.O. de 9-4-2019
No comunicado EAP 148/2019, Seção I, página 17, que tor-

nou público o resultado da deliberação do Conselho de Classe, 
referente ao não aproveitamento por insuficiência de nota

Leia-se:
Turma 33/2018/AEVP/NCRC
Nome: Marcelo Reiner Aruth Lopes
RG: 30.239.947-1
Disciplinas: Criminologia, Direitos Humanos e Ética e Geren-

ciamento de Crise
Unidade: Penitenciária Feminina de Sant’Ana
Aluno Considerado: REPROVADO
Recurso: O servidor deverá protocolar na EAP, no prazo 

de 3 dias úteis, a contar desta publicação, o formulário - dis-
ponível na EAP (preenchido em escrita manuscrita), sendo 
cientificado da decisão por meio de publicação no Diário 
Oficial do Estado.

PUBLIQUE-SE o ato para a ciência do servidor, bem como, 
do disposto no caput e §2º, ambos do artigo 13 da Resolução 
SAP 79/2013.

 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO

 Despacho do Corregedor Administrativo, de 9-4-2019
PAP CASP 26/2019 - Tendo em vista oficio desta correge-

doria, informando abertura de apurações preliminares para 
verificação de contratos de fornecimento de alimentação, o 
Corregedor Administrativo, no uso da atribuição conferida 
pelo parágrafo 2º do artigo 1º, da Resolução SAP 139 de 
27-10-2017, DETERMINA, nos termos do artigo 264 e 265 da 
Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 
942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar 
para apurar eventuais irregularidades funcionais na unidade 
prisional subordinada à Coordenadoria da Região Central 
do Estado.

 Despacho do Corregedor Administrativo, de 9-4-2019
PAP CASP 034/2019 - Tendo em vista o recebimento de 

expediente da Corregedoria dos Presídios – DEECRIM da 9ª 
Região Administrativa Judiciária, e por determinação do D. 
Secretário, em despacho exarado em 04-04-2019, no uso da 
atribuição que me é conferida pelo parágrafo 2º, do artigo 1º, 
da Resolução SAP 139 de 27-10-2017, DETERMINO, nos termos 
do artigo 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de 
Apuração Preliminar para averiguar suposta prática de assédio 
sexual cometido por servidor de unidade prisional vinculada 
à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do 
Paraíba e Litoral.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO

 Despacho do Coordenador, de 8-4-2019
Processo 003/19PIN3 - Centro de Detenção Provisória III 

de Pinheiros –
I CONVALIDO o pagamento referente ao mês de janeiro 

do exercício de 2019, no valor de R$ 12.138,78 efetuados pelo 
Centro de Detenção Provisória III de Pinheiros, para atender 
despesas com pagamento de conta de energia elétrica em favor 
da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

II - RATIFICO em atendimento ao disposto no Artigo 26 
da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, atualizada pelas Leis 
8.883, de 08-06-1994 e 9.648, de 27-05-1998, e na compe-
tência a mim atribuída tendo em vista a edição da Lei Com-
plementar 897, de 09-05-2001, publicada no Diário Oficial 
do Estado, de 10-05-2001, bem como do Decreto 57.688, de 
27-12-2011, publicado no Diário Oficial do Estado, de 28-12-
2011 e Resolução SAP 108, de 20-09-1993, a Inexigibilidade 
de Licitação declarada pelo Diretor Técnico III do Centro de 
Detenção Provisória III de Pinheiros, com fulcro no Artigo 25, 
do já citado diploma legal, para atender despesas com contas 
de energia elétrica, em favor da Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo S.A.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE 
GUARULHOS II

 Despacho do Diretor Técnico III, de 9-4-2019
Tendo em vista os termos da Comunicação de Evento 

049/2019, confeccionada por T.R.O. Diretor de Centro de 
Segurança e Disciplina, parte integrante deste despacho e 
usando da atribuição que me é conferida pelo artigo 18, 
inciso I, do Decreto 45.872/01, DETERMINO, nos termos do 
artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei 
Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração 
Preliminar para apurar os fatos irregulares, por negativa de 
atendimento a convocação de revista, conforme consta da 
Ordem de Serviço 08/2019 de 29/3/2019.

Ficam designados os servidores Pedro Luiz Ferraz, RG 
233755676, Agente de Segurança Penitenciária V, como Auto-
ridade Apuradora, e Jorge Antonio Marquês Junior, Agente de 
Segurança Penitenciária I, RG 59.049.776-5, que irá secretariar 
os trabalhos.(90)

Prazo de conclusão 30 dias de acordo com a Resolução SAP 
139/17, artigo 6º §3º - Ap.prel. 38/19

 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN

 Comunicado EAP 151/2019
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária 

“Dr. Luiz Camargo Wolfmann”, por intermédio do Centro de 
Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos- CECA-
DRH, através do Núcleo de Coordenação de São Paulo e da 
Grande São Paulo, comunica a realização da Jornada Temática 
Itinerante com o tema “Técnicas de Algemação e Condução 
de Presos”.

1. Objetivo Geral: Proporcionar ao servidor penitenciário 
paulista, conhecimento teórico e prático de algemação e con-
dução de presos.

2. Eixo-Articulador: IV – Segurança / Disciplina.
3. Público-Alvo: Servidores da Penitenciária “Rodrigo dos 

Santos Freitas” de Balbinos.
4. Docentes: Marcio Rodrigues Barbosa e Ricardo Antônio 

da Costa Lima.
5. Carga horária: 08 h/a.
6. Local: Penitenciária “Rodrigo dos Santos Freitas” de Bal-

binos - Rodovia de Acesso Arcírio Rigoto, Km 2,5 – Balbinos/SP.
7. Certificação: Será emitida aos servidores que atingirem 

100% de frequência.
8. Turma, datas e horários:
8.1. Turma 01 – 11-04-2019 - das 9h às 16h30

Nº NOME RG

1 Adelson Henrique Burgos de Camargo 27.507.782-2
2 Adilson Nogueira 28.877.851-1
3 Carlos Alberto Francisco 19.426.049-5
4 Daniel Ricardo da Silva 21.688.111-0
5 David de Almeida Marques 26.823.257-X
6 Edmilson Raimundo 25.989.200-2
7 Everaldo Silveira Virgulino da Silva 29.284.144-9
8 Fabio Eduardo Elias 17.345.142-1
9 Fabio Luiz Beraldo Faria 23.882.456-1
10 Flavia Roberta Oliveira Santos 33.808.831-3
11 Guilherme Carlos de Souza Junior 16.616.458-6
12 Henrique Cesar Calmona 30.319.004-8
13 José Marcos Caires 22.738.328-X
14 Lucas Souza Santos 47.108.336-7
15 Marcelo Eduardo Manuel 20.927.724-5
16 Marcelo Serotine Galindo 30.953.918-3
17 Melina Cristina de O. Manzoti 43.585.529-3
18 Pablo L. Montalvão G. Oliveira 27.913.805-5
19 Paulo Oliveira dos Santos 9.828.776-X
20 Rafael Monteira Abe 32.886.613-1
21 Rodolfo de Tília Tamborim 32.389.026-X
22 Rodrigo Gabriel Pereira 43.256.442-1
23 Rogério Marcos Ferreira 33.476.541-9
24 Viviane Telma D. Morais 27.726.569-1

8.2. Turma 02 – 16-04-2019 - das 9h às 16h30

Nº NOME RG

1 Alan Cristian Une 30.386.801-6
2 Alceu Culura 28.285.967-6
3 Alex Toshio Vieira 33.037.510-6
4 Antônio Aparecido Lopes Alves Pereira 33.512.247-32
5 Aparecido Celer 33.703.434-5
6 Carlos Francisco Negor 52.690.079-2
7 Cezar Alfredo Martins Coelho 44.688.492-3
8 Cícero Domiciano Neto 30.172.558-9
9 Cristiano Uelintom Castelanelli 29.141.318-3
10 Edson Xavier Palmeira 15.245.930-3
11 Evandro Jose Felicio Vieira 25.489.772-1
12 Fabio Colasso 29.386.338-0
13 Fabio Henrique Garcia 45.469.757-0
14 Flavio Genaro 17.831.326
15 Hugo Queiroz 26.680.990-X
16 Josimar Garcia Silverio 33.192.972-7
17 Luiz Eduardo Soares 35.179.935-7
18 Luiz Fernando da Rocha Gomes 32.388.492-1
19 Marcio Luiz Zagatto 18.813.900
20 Marcos Donizete Ferreira 18.035.998
21 Milton Moreno Mais 24.490.211-2
22 Odilon Gonçalves 11.972.020
23 Rafael Faustine 32.883.093-8
24 Raul de Oliveira Semensato 34.197.294-0
25 Rodrigo Fabiani Santana 29.613.416-8
26 Ronaldo Felix 33.814.874-7
27 Vagner Angelo Garcia 33.701.136-9

 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária Dr. 

“Luiz Camargo Wolfmann”, nos termos dos artigos 16 e 17 da 
Resolução SAP 80/2013, torna público o resultado da delibera-
ção do Conselho de Classe, referente ao não aproveitamento 
por insuficiência de nota, dos alunos abaixos descritos, no Curso 
de Formação Técnico-Profissional para Agentes de Escolta e 
Vigilância Penitenciária, realizado no período de 08-11-2018 a 
02-04-2019, conforme D.O. de 07-11-2018, Seção I, Executivo 
I – Pág. 15, nesta Escola situada na Av. General Ataliba Leonel, 
556 - Santana – São Paulo.

Turma 34/2018/AEVP/NCRC
Nome: OSMAR FERNANDO RODRIGES
RG: 33.703.878-8
Disciplina: Sindicância e Processo Administrativo
Unidade: Penitenciária Feminina de Sant’Ana
Aluno Considerado: Aprovado
Nome: RENATO GOMES PESSOA
RG: 41.541.434-9
Disciplina: Sindicância e Processo Administrativo
Unidade: Penitenciária Feminina de Sant’Ana
Aluno Considerado: Aprovado
Nome: MARLON DE OLIVEIRA SOUZA
RG: 40.387.431-2
Disciplina: Sindicância e Processo Administrativo
Unidade: Penitenciária Feminina de Sant’Ana
Aluno Considerado: Aprovado
Turma 35/2018/AEVP/NCRC
Nome: RODRIGO MAMEDES DE SOUZA
RG: 6509037/RG
Disciplina: Defesa Pessoal e Algemas
Unidade: Penitenciária Feminina de Sant’Ana
Aluno Considerado: Aprovado
(EAP-152/2019)
 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária Dr. 

“Luiz Camargo Wolfmann”, nos termos dos artigos 16 e 17 da 
Resolução SAP 80/2013, torna público o resultado da delibera-
ção do Conselho de Classe, referente ao não aproveitamento 
por insuficiência de nota, do aluno abaixo descrito, no Curso 
de Formação Técnico-Profissional para Agentes de Escolta e 
Vigilância Penitenciária, realizado no período de 08/11/2018 a 
02/04/2019, conforme D.O.E. de 07/11/2018, Seção I, Executivo 
I – Pág. 15, nesta Escola situada na Av. General Ataliba Leonel, 
556 - Santana – São Paulo.

Turma 34/2018/AEVP/NCRC
Nome: RAFAEL JOSÉ VENERANDO
RG: 47.107.386-6
Disciplinas: Sindicância e Processo Administrativo
Aluno Considerado: REPROVADO
Recurso: O servidor deverá protocolar na EAP, no prazo 

de 3 dias úteis, a contar desta publicação, o formulário - dis-

 Comando de Bombeiros do Interior
 16º Grupamento de Bombeiros - Piracicaba
 Comunicado
Ratificação de Ato
O Dirigente da UO 180.05 - Corpo de Bombeiros, após 

análise dos autos do Processo 16GB- 2019214018, que versa 
sobre contratação por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO de 
serviço de MALOTE, que se caracteriza pela coleta, transporte 
e entrega de correspondência agrupada em âmbito nacional, 
da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, 
inscrita no CNPJ/MF sob o 34.028.316/00001-03, nos termos 
do “caput” do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, no valor de R$ 
14.612,24, decido:

Ratificar o ato da CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBI-
LIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos do presente processo, com 
base no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.

 COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR 
JOÃO NEGRÃO

 Despacho Nº CAvPM-065/420/19, de 09-04-2019
Assunto: Designação de Gestor de Contrato.
Referência: PARTE N°GRPAe-015/220/19.
1. Com fundamento no que dispõe o artigo 58, inciso III, 

combinado com o artigo 67 e seus parágrafos, todos da Lei 
Federal 8.666/93, com suas alterações, designo para acom-
panhar e fiscalizar, o empenho 2019NE00806, referente ao 
Processo Licitatório 2019173023, que tem por objeto o serviço 
de adesivagem do helicóptero EC-135, os seguintes servidores:

1.1.1° Ten PM Luiz Dionisius de Miranda Reis, como Gestor 
do Contrato;

1.2. 2º Sgt PM Sandro Antonio da Silva, como Co-Gestor 
do Contrato.

2. São atribuições do Gestor do Contrato:
2.1. providenciar, imediatamente após a designação formal: 

cópia da Nota de Empenho/Termo de Contrato, Edital, Memorial 
Descritivo/Termo de Referência, bem como da Proposta da Con-
tratada, junto à Seção de Contratos do CAvPM;

2.2. certificar se a empresa contratada recebeu uma via da 
Nota de Empenho;

2.3. fiscalizar, periodicamente, se a contratada mantém 
todas as condições de habilitação;

2.4. assegurar a perfeita execução do contrato, ou seja, 
atendimento integral do Edital/Memorial Descritivo/Termo de 
Referência/Nota de Empenho;

2.5. solicitar apoio técnico, caso haja necessidade, durante 
o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;

2.6. verificar constantemente se a qualidade do material/
equipamento entregue, corresponde exatamente ao especifi-
cado no Edital/Memorial Descritivo/Termo de Referência/Nota 
de Empenho;

2.7. fiscalizar se a contratada está cumprindo com as obri-
gações, sem transferir responsabilidades, ou se está realizando 
subcontratações não autorizadas pela Administração;

2.8. registrar formalmente todas as ocorrências que porven-
tura possa surgir durante a execução do contrato;

2.9. determinar, por meio de notificação formal, que a 
contratada elimine ou substitua, por sua conta e risco e às suas 
expensas, os materiais/equipamentos com vícios, incorreções, 
defeitos, constatados pela Comissão de Recebimento de Mate-
riais (CEM);

2.10. na hipótese de substituição ou complementação, 
determinar que a contratada cumpra no prazo estabelecido em 
Edital, mantendo-se sempre o preço inicialmente contratado;

2.11. comunicar a este Dirigente, em tempo hábil para 
adoção de medidas convenientes, situações cujas decisões ou 
providências sobreponham à sua competência, propondo as 
providências cabíveis, quando for o caso;

2.12. verificar, em tempo hábil, a necessidade de alteração 
dos contratos em andamento decorrentes de:

2.12.1. vencimento do prazo de entrega, por meio de pror-
rogação da vigência, caso a situação se enquadre em uma das 
possibilidades previstas no artigo 57, da Lei Federal 8.666/93;

2.12.2. acréscimos ou supressões, desde que haja previsão 
no artigo 65, da Lei Federal 8.666/93.

2.13. adotar providências para que sejam glosados os 
pagamentos em razão de materiais/equipamentos entregues 
em desacordo com o especificado no Edital/Memorial Decritivo/
Termo de Referência, em conformidade com a Resolução SSP 
333/05;

2.14. sugerir aplicação de penalidades à contratada em 
decorrência do descumprimento das obrigações contratuais;

2.15. propor a rescisão do contrato, por inexecução total 
ou parcial dos serviços objeto do contrato, elencando os 
motivos que justifiquem a medida, para decisão da autoridade 
competente;

2.16. zelar pela observância das condições e prazos de 
pagamento estabelecidos no Edital/Memorial Descritivo/Termo 
de Referência.

3. Esclareço que as atribuições citadas anteriormente não 
esgotam outras que possam surgir durante a execução do 
contrato em questão.

4. No impedimento legal do Gestor do Contrato fica 
designado o Co-Gestor como o responsável para cumprir todas 
as atribuições estabelecidas neste documento, bem como as 
demais que por acaso por surgir durante o cumprimento do 
ajuste.

5. A Divisão de Finanças e Logística deverá dentro de suas 
atribuições, assessorar o Gestor do Contrato, fornecendo, sempre 
que possível, documentos, informações, a fim de permitir a conti-
nuidade da execução do ajuste, os quais viabilizarão o exercício 
das atribuições estabelecidas por este Despacho.

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SAP 039 de 9-4-2019

Classifica cargo de comando destinado a 
Penitenciária “Maurício Henrique Guimarães 
Pereira” de Presidente Venceslau, e dá providên-
cias correlatas

O Secretário da Administração Penitenciária, com funda-
mento na alínea “a”, do inciso VI, do artigo 23 do Decreto 
52.833, de 24-03-2008, e em cumprimento ao disposto no artigo 
4º da Lei 15.558, de 01-09-2014.

Resolve:
Artigo 1° - Classificar 1 cargo de Diretor Técnico III, criado 

pela Lei 15.558, de 01-09-2014, destinado a diretoria da Peni-
tenciária “Maurício Henrique Guimarães Pereira” de Presidente 
Venceslau, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
Oeste do Estado, da Secretaria da Administração Penitenciária, 
organizada pelo Decreto 49.642, de 01-06-2005.

Artigo 2° - Serão exigidos do servidor para o provi-
mento do cargo classificado nos termos do artigo 1º desta 
resolução, graduação em curso de nível superior, nas áreas 
de direito, psicologia, ciências sociais, pedagogia ou serviço 
social, e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 
5 anos em assuntos relacionados com as atividades a serem 
desempenhadas.

Artigo 3° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 09-04-2019.

Artigo 37 - A licença do CBPMESP, independentemente, da 
aplicação das demais sanções previstas na legislação de segu-
rança contra incêndios, poderá ser cassada quando for consta-
tada irregularidade no cumprimento das medidas de segurança 
contra incêndio nas edificações ou áreas de risco, nos casos dos 
artigos 40 e 44 do Decreto Estadual 63.911, de 10-12-2018 ou, 
ainda, à critério da Autoridade do SSCI, outra situação grave que 
possibilite riscos à vida das pessoas.

Parágrafo único - Uma vez cassada a licença do CBPMESP 
a Autoridade determinará a comunicação à prefeitura municipal 
da localidade da edificação, para a adoção das medidas cabíveis 
quanto à utilização do imóvel.

CAPÍTULO VI
DO PROCESSO INFRACIONAL E DOS RECURSOS
Artigo 38 - Constatada a violação às normas da legislação 

de Segurança contra Incêndios do Estado de São Paulo, em espe-
cial às medidas protetivas de segurança previstas nas Instruções 
Técnicas editadas pelo Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), 
o agente fiscalizador elaborará o relatório técnico de fiscaliza-
ção e lavrará o auto de imposição de penalidade, o qual será 
comunicado ao Responsável por alguma das seguintes formas:

I - pessoalmente;
II - carta com aviso de recebimento;
III - por meio eletrônico que possibilite a confirmação do 

recebimento; e
IV - publicação no Diário Oficial do Estado.
§ 1º - A publicação no Diário Oficial ocorrerá somente na 

impossibilidade de a aplicação da sanção ser realizada nas 
formas indicadas nos incisos I, II e III deste artigo.

§ 2º - O auto de imposição de penalidade deverá conter a 
identificação do proprietário ou responsável, a localização da 
edificação ou área de risco, o motivo da sua lavratura, as irregu-
laridades identificadas, as penalidades cabíveis, o valor da multa 
e memorial de cálculo, no caso de pena pecuniária, e o prazo 
para correção das irregularidades ou apresentação de defesa.

§ 3º - Sempre que possível, o agente fiscalizador notificará 
o Responsável ao final da vistoria técnica de fiscalização, 
entregando-lhe a respectiva notificação, o qual cientificará o 
Responsável como acessar o sistema Via Fácil Bombeiros e obter 
a íntegra do relatório da vistoria técnica de fiscalização, do auto 
de notificação de imposição de penalidade e outros documentos 
que serão necessários para a correção das irregularidades ou 
oferecimento de defesa à penalidade aplicada.

§ 4º - Caso o Responsável se recuse a receber a notificação 
do resultado da fiscalização o agente fiscalizador deverá certifi-
car essa ocorrência no próprio documento, preferencialmente na 
presença de duas testemunhas, as quais terão os dados pessoais 
arrolados no auto.

§ 5º - No caso de recusa ao recebimento especificado no 
parágrafo anterior a autoridade do SSCI determinará a publi-
cação da notificação no Diário Oficial do Estado e no sistema 
Via Fácil Bombeiros, para ampla ciência do Responsável pela 
edificação ou área de risco.

Artigo 39 - No caso de aplicação de qualquer das penali-
dades previstas no artigo 27 da Lei Complementar 1.257, de 
06-01-2015, o Responsável poderá interpor recurso, no prazo 
de 30 (trinta) dias corridos, dirigido à Autoridade do SSCI que 
homologou a penalidade, o qual será julgado por Junta Técnica 
de Primeira Instância (JTPI).

Artigo 40 - A Junta Técnica de Primeira Instância (JTPI) será 
convocada pelos órgãos do SSCI para, especificamente, analisar 
recurso, em primeira instância, de penalidade imposta em razão 
do descumprimento da legislação do SSCI, especialmente da 
legislação de Segurança Contra Incêndios do Estado de São Paulo.

Artigo 41 - As JTPI serão compostas, no mínimo, por 01 
Oficial do CBPMESP, sendo o presidente ocupante do posto de 
Capitão PM ou Tenente PM, nomeados pelo respectivo Chefe 
dos Órgãos do SSCI.

Artigo 42 - O recurso será protocolado diretamente no siste-
ma Via Fácil Bombeiros, sendo que todo o processamento ocor-
rerá eletronicamente, inclusive o relatório final aprovado pela 
JTPI que será elaborado diretamente no sistema pelo Presidente 
da Comissão, sendo a conclusão publicada no sistema Via Fácil 
Bombeiros, após a homologação pela autoridade competente.

Artigo 43 - Da decisão de indeferimento adotada pela JTPI 
o Responsável poderá recorrer, em segunda e última instância, 
para a Junta Técnica de Última Instância (JTUI).

Artigo 44 - A JTUI será composta por, no mínimo, 03 
(três) militares do CBPMESP, sendo 01 (um) oficial superior na 
condição de Presidente, nomeados pelo Comandante do Corpo 
de Bombeiros.

Artigo 45 - O parecer da JTUI será homologado pelo 
Comandante do CBPMESP, não cabendo a interposição de novos 
recursos, na esfera administrativa.

Artigo 46 - Todos os atos processuais serão realizados no 
sistema Via Fácil Bombeiros, inclusive o Responsável pela edifi-
cação ou área de risco será notificado eletronicamente das fases 
de andamento do recurso interposto em razão da aplicação de 
penalidade por descumprimento das medidas de segurança 
contra incêndio, sendo de sua inteira responsabilidade manter 
atualizadas todas as informações do sistema Via Fácil Bombeiros 
e, especialmente, os endereços para recebimento de mensagem 
eletrônica, para onde serão enviadas as notificações.

Artigo 47 - Os prazos recursais serão contados em dias 
úteis, excluindo-se o primeiro e incluindo-se o último, a contar:

I - de primeira instância: da ciência, pelo interessado, da 
sanção; e

II - de segunda instância: da publicação da decisão de 1ª 
instância no Diário Oficial do Estado ou no sistema Via Fácil 
Bombeiros.

Parágrafo único - O recurso terá efeito suspensivo na aplica-
ção das penalidades decorrentes do exercício do poder de polícia 
de segurança contra incêndios.

Artigo 48 - O processo infracional não se encerra com a 
imposição das penalidades ou pelo próprio pagamento, sendo 
que, uma vez iniciado com a notificação orientativa ou uma das 
sanções previstas somente se encerrará depois que o Responsá-
vel regularizar todas as medidas de segurança contra incêndios 
ou área de risco, nos termos previstos na legislação de seguran-
ça contra incêndios do Estado de São Paulo ou, ainda, quando 
transitado em julgado o recurso que determinou o cancelamento 
da penalidade aplicada.

Artigo 49 - As JTPI e JTUI deverão concluir a análise dos 
recursos interpostos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, inclusive 
com a homologação da autoridade e publicação da decisão em 
Diário Oficial do Estado e no sistema Via Fácil Bombeiros

CAPÍTULO VII
DOS VÍCIOS PROCESSUAIS
Artigo 50 - O auto de imposição de penalidade que apresen-

tar vício de ordem formal sanável será convalidado de ofício pela 
Autoridade do SSCI, mediante despacho motivado.

Artigo 51 - O Auto de imposição de penalidade que apre-
sentar vício formal insanável será declarado nulo pela Autori-
dade do SSCI, mediante despacho motivado, que determinará 
o arquivamento do processo fiscalizatório, podendo adotar as 
providências necessárias para a expedição de nova ordem de 
fiscalização para a mesma edificação ou área de risco.

Artigo 52 - A anulação do Auto de imposição de penalidade 
não impede a aplicação de nova sanção, caso ainda persista o 
descumprimento à legislação de segurança contra incêndios do 
Estado de São Paulo.

Artigo 53 - O erro no enquadramento legal da infração não 
implica vício insanável, podendo ser retificado pela Autoridade 
do SSCI, mediante decisão fundamentada.

Artigo 54 - A inobservância dos prazos previstos nesta 
Portaria para apreciação da defesa ou do recurso não implica 
nulidade da decisão ou do procedimento administrativo.

Artigo 55 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
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