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atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, 
devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-
-lo no prazo de 30 dias, como preceitua o § 1º do artigo 265, 
respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei 
supracitada. Conclusos à Autoridade Apuradora.(AP-57)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 21-3-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 103/2019 de 17-03-2019, subscrito por R.R.R. e confor-
me artigo 1º, Inciso VI, do Decreto 42.371 de 21-10-1997, Deter-
mino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, 
alterada pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização 
de Apuração Preliminar para apurar os fatos irregulares, ocorri-
dos no dia 17-3-2019, no setor de portaria desta Unidade e que 
consistem na apreensão de 1 invólucro contendo substancias 
supostamente entorpecentes com a visitante do sentenciado 
L.E.S, matr.54X.XXX. Ficam designados os servidores Tiago 
Tolentino da Silva, RG.41.500.244-8, Agente de Segurança Peni-
tenciária, como Autoridade Apuradora e Wesley Gustavo Pereira 
RG.46.379.737-4, Agente de Segurança Penitenciária, que irá 
secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados, atuarão 
sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo 
iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo 
de 30 dias, como preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a 
ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. 
Conclusos à Autoridade Apuradora. (AP-58)  Despacho do Dire-
tor Técnico III, de 21-3-2019

Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 
Evento 104/2019 de 18-3-2019, subscrito por D.W.B. e conforme 
artigo 1º, Inciso VI, do Decreto 42.371 de 21-10-1997, Deter-
mino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, 
alterada pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização 
de Apuração Preliminar para apurar os fatos irregulares, ocor-
ridos no dia 18-3-2019, na Ala de Progressão desta Unidade 
que consiste na apreensão de aparelhos de telefonica celular 
e componentes de autoria desconhecida. Ficam designados os 
servidores Tiago Tolentino da Silva, RG.41.500.244-8, Agente de 
Segurança Penitenciária, como Autoridade Apuradora e Wesley 
Gustavo Pereira RG.46.379.737-4, Agente de Segurança Peniten-
ciária, que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora desig-
nados, atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus 
cargos, devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e 
concluí-lo no prazo de 30 dias, como preceitua o § 1º do artigo 
265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos 
da Lei supracitada. Conclusos à Autoridade Apuradora.(AP-59)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 21-3-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 107/2019 de 19-3-2019, subscrito por J.F.S. e conforme 
artigo 1º, Inciso VI, do Decreto 42.371 de 21-10-1997, Deter-
mino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, 
alterada pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização 
de Apuração Preliminar para apurar os fatos irregulares, ocorri-
dos no dia 19-3-2019, Pavilhão habitacional II desta Unidade 
que consiste na apreensão de aparelho de telefonia celular com 
chip, de autoria desconhecida. Ficam designados os servidores 
Tiago Tolentino da Silva, RG.41.500.244-8, Agente de Segurança 
Penitenciária, como Autoridade Apuradora e Wesley Gustavo 
Pereira RG.46.379.737-4, Agente de Segurança Penitenciária, 
que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados, 
atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, 
devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-
-lo no prazo de 30 dias, como preceitua o § 1º do artigo 265, 
respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei 
supracitada. Conclusos à Autoridade Apuradora. (AP-60)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 22-4-2019
Tendo em vista os termos da representação contida na 

Comunicação de Evento 129/2019, datada de 16-04-2019, subs-
crita pelo Agente de Segurança Penitenciária J.M.M, RG 22.XXX.
XXX-X, e conforme Decreto 42.371, de 21-10-1997, 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 verificar as responsabilidades funcionais 
relacionadas aos fatos ocorridos na data mencionada, quando 
informa o comunicante a apreensão de 1 celular contendo bateria 
e chip, encontrados na Ala de Progressão, em posse do sentencia-
do L.M.S.N, matrícula 49X.XXX-X. Para tanto, ficam designados 
os servidores Charles Jesus da Mota, R.G. 33.038.632-3 SSP/SP, 
Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e o servidor 
Wesley Gustavo Pereira, R.G. 46.579.737-4 SSP/SP, Agente de 
Segurança Penitenciária, para secretariar os trabalhos. Os servido-
res ora designados atuarão sem prejuízos das atribuições normais 
de seus cargos, devendo iniciar de imediato o trabalho de apura-
ção e concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o § 1º, 
do artigo 265, respeitando-se a ressalva do § 2º do mesmo artigo, 
ambos da Lei supramencionada. (Despacho 9/AP-72)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 22-4-2019
Tendo em vista os termos das representações contidas nas 

Comunicações de Evento 131 e 132/2019, datadas de 17-4-
2019, subscritas pelo Agente de Segurança Penitenciária I.P.S, 
RG 21.XXX.XXX-X, e conforme Decreto 42.371, de 21-10-1997, 
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 verificar as responsa-
bilidades funcionais relacionadas aos fatos ocorridos na data 
mencionada, quando informa o comunicante a apreensão de 1 
celular contendo bateria, encontrado na posse do sentenciado 
R.G.A, matrícula 1.00X.XXX-X, e de 1 placa de celular, apreendi-
da junto ao sentenciado M.F.S.M, matrícula 46X.XXX-X, durante 
procedimento de revista. Para tanto, ficam designados os servi-
dores Charles Jesus da Mota, R.G. 33.038.632-3 SSP/SP, Supervi-
sor Técnico III, como Autoridade Apuradora, e o servidor Wesley 
Gustavo Pereira, R.G. 46.579.737-4 SSP/SP, Agente de Segurança 
Penitenciária, para secretariar os trabalhos. Os servidores ora 
designados atuarão sem prejuízos das atribuições normais de 
seus cargos, devendo iniciar de imediato o trabalho de apuração 
e concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o § 1º, do 
artigo 265, respeitando-se a ressalva do § 2º do mesmo artigo, 
ambos da Lei supramencionada. (Despacho 10/AP-73)

 PENITENCIÁRIA NILTON SILVA - FRANCO DA 
ROCHA II

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Portaria PNS-14, de 24-4-2019

Designa a constituição de comissão permanente 
de licitações na modalidade de Convite eletrô-
nico da Penitenciária II "Nilton Silva" de Franco 
da Rocha

O Diretor Técnico III, da Penitenciária II "Nilton Silva" de 
Franco da Rocha, UGE: 380.154, em conformidade com o art. 51 
da Lei Federal 8.666/93, resolve:

Artigo 1º - Designar, sem prejuízo de suas atividades, cargos 
ou funções, os funcionários abaixo elencados, para constituírem a 
Comissão Permanente de licitações na modalidade Convite Eletrônico 
da Penitenciária II "Nilton Silva", de Franco da Rocha, UGE: 380.154.

Autoridade Convite
Heber Rogério Bueno dos Santos, RG: 18.668.011-9
Autoridade Convite Substituto
Samuel Puglieri Pasuld RG: 43.234.624-7
Responsáveis
Flavia Aparecida de Moraes RG: 23.467.500-7
Daniela Baroni Atademos, RG:44.083.582-3
Eliana Ferreira de Medeiros, RG: 27.022.436-1
Giovani Martins da Silva, RG: 32.466.349-3
Artigo 2º - Esta portaria tem efeito "ex tunc" retroagindo 

a data de 02-01-2019, ficando revogadas as disposições em 
contrário, em especial as Portarias anteriores a que se refere.

36.739.106-5, Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
II, para secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados 
atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, 
devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-lo 
no prazo de 30 dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 265, 
respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei 
supracitada. Conclusos à Autoridade Apuradora.

 PENITENCIÁRIA MÁRIO DE MOURA E 
ALBUQUERQUE - FRANCO DA ROCHA I

 Despacho do Diretor Técnico III, de 13-3-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 91/2019 de 10-03-2019, subscrito por R.R.R. e conforme 
artigo 1º, Inciso VI, do Decreto 42.371 de 21-10-1997, Determino, 
nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada 
pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização de Apura-
ção Preliminar para apurar os fatos irregulares, ocorridos no dia 
10-3-2019, no setor de portaria desta Unidade e que consistem na 
apreensão de 1 porção de substância análoga a K4 pelo visitante 
do sentenciado W.P.S, matr.62X.XXX. Ficam designados os servido-
res Nelson Jorge do Carmo, RG.18.373.579-1, Agente de Seguran-
ça Penitenciária, como Autoridade Apuradora e Wesley Gustavo 
Pereira RG.46.379.737-4, Agente de Segurança Penitenciária, que 
irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados, atuarão 
sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo 
iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo 
de 30 dias, como preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando 
a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. 
Conclusos à Autoridade Apuradora. (AP-51)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 15-3-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 93/2019 de 11-3-2019, subscrito por F.R. e conforme artigo 
1º, Inciso VI, do Decreto 42.371 de 21-10-1997, Determino, nos 
termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela 
Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização de Apuração 
Preliminar para apurar os fatos irregulares, ocorridos no dia 11-3-
2019, no setor Subportaria desta Unidade que consiste na posse 
de entorpecentes com o sentenciado C.P.P, matr.18X.XXX. Ficam 
designados os servidores Nelson Jorge do Carmo, RG.18.373.579-
1, Agente de Segurança Penitenciária, como Autoridade Apurado-
ra e Wesley Gustavo Pereira RG.46.379.737-4, Agente de Segu-
rança Penitenciária, que irá secretariar os trabalhos. Os servidores 
ora designados, atuarão sem prejuízo das atribuições normais de 
seus cargos, devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração 
e concluí-lo no prazo de 30 dias, como preceitua o § 1º do artigo 
265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei 
supracitada. Conclusos à Autoridade Apuradora. (AP-52)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 15-3-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 94/2019 de 12-3-2019, subscrito por R.R.R. e conforme 
artigo 1º, Inciso VI, do Decreto 42.371 de 21-10-1997, Deter-
mino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, 
alterada pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização 
de Apuração Preliminar para apurar os fatos irregulares, ocor-
ridos no dia 12-3-2019, na área externa desta Unidade que 
consiste na localização de entorpecentes de autoria desconhe-
cida. Ficam designados os servidores Nelson Jorge do Carmo, 
RG.18.373.579-1, Agente de Segurança Penitenciária, como 
Autoridade Apuradora e Wesley Gustavo Pereira RG.46.379.737-
4, Agente de Segurança Penitenciária, que irá secretariar os 
trabalhos. Os servidores ora designados, atuarão sem prejuízo 
das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de 
imediato, o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 
dias, como preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva 
do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. Conclusos à 
Autoridade Apuradora.(AP-53)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 15-3-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 95/2019 de 14-3-2019, subscrito por F.S.S. e conforme 
artigo 1º, Inciso VI, do Decreto 42.371 de 21-10-1997, Deter-
mino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, 
alterada pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização 
de Apuração Preliminar para apurar os fatos irregulares, ocor-
ridos no dia 14-3-2019, no setor Pavilhão Habitacional I desta 
Unidade que consiste na Apreensão de 2 celulares de autoria 
desconhecida. Ficam designados os servidores Nelson Jorge 
do Carmo, RG.18.373.579-1, Agente de Segurança Penitenci-
ária, como Autoridade Apuradora e Wesley Gustavo Pereira 
RG.46.379.737-4, Agente de Segurança Penitenciária, que irá 
secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados, atuarão 
sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo 
iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo 
de 30 dias, como preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a 
ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. 
Conclusos à Autoridade Apuradora. (AP-54)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 15-3-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 97/2019 de 15-3-2019, subscrito por R.C. e conforme 
artigo 1º, Inciso VI, do Decreto 42.371 de 21-10-1997, Determi-
no, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alte-
rada pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização de 
Apuração Preliminar para apurar os fatos irregulares, ocorridos 
no dia 15-3-2019, no setor Pavilhão Habitacional II desta Unida-
de que consiste na apreensão de aparelho de telefonia celular 
e componentes de autoria desconhecida. Ficam designados os 
servidores Nelson Jorge do Carmo, RG.18.373.579-1, Agente de 
Segurança Penitenciária, como Autoridade Apuradora e Wesley 
Gustavo Pereira RG.46.379.737-4, Agente de Segurança Peniten-
ciária, que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora desig-
nados, atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus 
cargos, devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e 
concluí-lo no prazo de 30 dias, como preceitua o § 1º do artigo 
265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da 
Lei supracitada. Conclusos à Autoridade Apuradora. (AP-55)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 18-3-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 101/2019 de 15-3-2019, subscrito por F.S.S. e conforme 
artigo 1º, Inciso VI, do Decreto 42.371 de 21-10-1997, Deter-
mino, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, 
alterada pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização 
de Apuração Preliminar para apurar os fatos irregulares, ocorri-
dos no dia 15-3-2019, no setor Pavilhão Habitacional II desta 
Unidade que consiste na apreensão de relógio celular e compo-
nentes de autoria desconhecida. Ficam designados os servidores 
Nelson Jorge do Carmo, RG.18.373.579-1, Agente de Segurança 
Penitenciária, como Autoridade Apuradora e Wesley Gustavo 
Pereira RG.46.379.737-4, Agente de Segurança Penitenciária, 
que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados, 
atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, 
devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-
-lo no prazo de 30 dias, como preceitua o § 1º do artigo 265, 
respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da Lei 
supracitada. Conclusos à Autoridade Apuradora.(AP-56)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 21-3-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 102/2019 de 16-3-2019, subscrito por R.R.R. e conforme 
artigo 1º, Inciso VI, do Decreto 42.371 de 21-10-1997, Determi-
no, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alte-
rada pela Lei Complementar 942, de 6-6-2003, a realização de 
Apuração Preliminar para apurar os fatos irregulares, ocorridos 
no dia 16-3-2019, nas imediações da subportaria desta Unidade, 
que consiste na apreensão de aparelhos e acessórios de telefo-
nia celular, e porções de substância supostamente entorpecen-
tes, de autoria desconhecida. Ficam designados os servidores 
Tiago da Silva Tolentino, RG.41.500.244-8, Agente de Segurança 
Penitenciária, como Autoridade Apuradora e Wesley Gustavo 
Pereira RG.46.379.737-4, Agente de Segurança Penitenciária, 
que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados, 

Hospital de Custódia, onde a paciente Talita Roberta Prado, matrí-
cula 660.104-1 cometera suicídio no interior de seu dormitório. 
Ficam designados os servidores Francisco Francinilton de Sousa, 
RG 32.466.127-7, Agente de Segurança Penitenciária – Classe V, 
como Autoridade Apuradora, e Maria Lucia da Silva Rodrigues, 
RG 17.277.760-4, Oficial Administrativo, que irá secretariar os 
trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das 
atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato, 
o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme 
preceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva do §2º do 
mesmo artigo, todos das leis supracitadas. (Despacho 007/2019)

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO

 Despacho do Coordenador, de 24-4-2019
À vista da manifestação conclusiva do Dirigente do Centro de 

Detenção Provisória de Guarulhos II, às fls. 03, que adoto, com razão 
de decidir e, conforme artigo 308, c/c os artigos 274 e 260, IV, da 
Lei 10.261/68, com as alterações inseridas pela Lei Complementar 
942/03, Determino a instauração de processo administrativo disci-
plinar por abandono de cargo em face do servidor estatutário E. R. 
J, RG: 21.XXX.XXX-X, Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
II do SQC-III-QSAP, considerando ter-se ausentado injustificada e 
consecutivamente ao serviço por 62 dias, entre o período de 29-01-
2019 a 31-03-2019 (Atestado de Frequência juntado às fls. 12) e; 
com tal conduta, o servidor em tela teria infringido o dispositivo do 
inciso IV do artigo 242, c.c § 1º do artigo 256 e artigo 63, ambos 
do referido diploma legal, sujeitando-se, pois, à pena de demissão, 
prevista no artigo 251, inciso IV, c.c o inciso I do referido artigo 256, 
da legislação em pauta.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CHÁCARA 
BELÉM I

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Despacho do Diretor, de 24-4-2019
Tendo em vista os termos contidos no comunicado de 

evento 112/2019, subscrito por D.C.S.J, conforme Decreto 44.708 
de 10-02-2000, em seu artigo 20, § III, 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 ocorridos na ala de 
progressão penitenciária no dia 21-4-2019, quanto à evasão 
do sentenciado Jhonatan Vieira dos Santos, matrícula 820.278. 
Ficam designados os servidores Edison Eduardo Favoreto, RG 
18.815.649-5, ASP V, como Autoridade Apuradora e Viviane 
Gonçalves, RG 27.566.545-8, Oficial Administrativo, que irá 
secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão 
sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo 
iniciar de imediato o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo 
de 30 dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando 
a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. 
Conclusos à Autoridade Apuradora. (CDPBI/ DT III 160/2019)

 Despacho do Diretor, de 24-4-2019
Tendo em vista os termos contidos no comunicado de 

evento 115/2019, subscritos por V.G.O, conforme Decreto 44.708 
de 10-02-2000, em seu artigo 20, § III, 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 as circunstâncias da apreensão de duas 
placas de minicelular com a visitante Clarissa Freire da Silva, 
durante o procedimento de revista mecânica. Ficam designa-
dos os servidores Edison Eduardo Favoreto, RG 18.815.649-5, 
ASP V, como Autoridade Apuradora e Viviane Gonçalves, RG 
27.566.545-8, Oficial Administrativo que irá secretariar os tra-
balhos. Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo das 
atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar de imediato 
o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo de 30 dias, con-
forme preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva do 
§ 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada. Conclusos à 
Autoridade Apuradora. (CDPBI/ DT III 161/2019)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ASP PAULO 
GILBERTO DE ARAÚJO - CHÁCARA BELÉM II

 Despacho do Diretor, de 24-4-2019
Tendo em vista os termos da representação contida nos 

Comunicados de Evento 255 de 2019, de 22-04-2019, subscrito 
por J.C.L. e, conforme artigo 08, inciso XVIII, do Decreto 44.708 
de 10-02-2000, alterado pelo Decreto 49.577 de 04-05-2005, 
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 ocorridos, 
no dia 22-04-2019, e que consiste na evasão do detento André 
Luis Guimaraes Cruz da Silva, matricula 169.481-9. Ficam desig-
nados os servidores Rosemary Ramos Martins, RG 12.100.266, 
ASP IV, como Autoridade Apuradora e Jânio Leandro de Souza, RG 
22.908.955-0, ASP V, que irá secretariar os trabalhos. Os servidores 
ora designados atuarão sem prejuízo das atribuições normais de 
seus cargos, devendo iniciar, de imediato o trabalho de apuração e 
concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 
265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da 
Lei supracitada. (Resolução: 139/2017 – AP.041/2019) (41/2019)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ASP 
GIOVANI MARTINS RODRIGUES - GUARULHOS I

 Despacho do Diretor, de 24-4-2019
Tendo em vista os termos das representações contidas no 

Comunicados n.ºs 36 a 40/19, datados de 15-04-2019, subscritos 
pelos servidores M. d. C. A, W. A. d. S, e, conforme artigo 18, inciso 
I do Decreto 45.872 de 25-06-2001, Determino, nos termos do 
artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Com-
plementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Prelimi-
nar para apurar os fatos irregulares ocorridos no dia 15-04-2019, 
quando durante procedimento de revista realizada nos Raios I e 
III, por Agentes de Segurança Penitenciária, foram encontrados em 
poder dos detentos 03 aparelhos de telefonia celular, e, dispensa-
dos nos pátios 01 carregador de telefonia celular e 01 aparelho de 
telefonia celular. Ficam designados os servidores Marly Galhardo 
Ferreira, R.G. 13.667.346, Agente de Segurança Penitenciária nível 
VI, como Autoridade Apuradora, e Wanderley Rosa da Silva, R.G. 
26.804.878-2, Agente de Segurança Penitenciária nível IV, que irá 
secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão 
sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo 
iniciar, de imediato, o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo 
de 30 dias, conforme preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando 
a ressalva do § 2º do mesmo artigo, todos das Leis supra, citadas. 
Conclusos à Autoridade Apuradora. (13/2019)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA IV DE 
PINHEIROS

 Despacho do Diretor Técnico III, de 24-4-2019
Tendo em vista os termos constantes da Comunicação de 

Sinistro 001/2019, de 18-04-2019, subscrito por servidor C.N, 
e conforme Decreto 52.812, de 17-03-2008, 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 possíveis responsabilidades 
do servidor C.N, que consiste no furto do veículo da marca FIAT, 
modelo Pálio Weekend, de placa FTY - 9739, ocorrido à Rua 
Artur Pinto da Rocha, 20 – Jaguaré – São Paulo/SP. Ficam desig-
nados os servidores Denir Antonio de Souza, R.G.: 23.123.064-3, 
Agente de Segurança Penitenciária Classe IV, para atuar como 
Apurador Responsável e o servidor Danillo Bezerra Silva, R.G.: 

12) Confirmação: Solicitamos ao Núcleo de Pessoal que 
avise o servidor sobre sua participação no referido programa, e 
envie confirmação com anuência do diretor, no notes de Kátia 
Cilene Salles até o dia 03-05-2019.

FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA
Identificação
Nome: _______________________________________
Nascimento: ___/___/___ Idade: ____
Filiação: Pai: ___________________________________

_______________________
Mãe: ________________________________________

_________________
RG: ____________________ RS: __________________

________________
Unidade: ______________________________________

_______________________
Cargo: _______________________________________

________________________
Anamnese
Queixa/duração: ________________________________

________________________________________________
____________________________________________

Exame Clínico
_____________________________________________

________________________
PA: ______________mmHg Pulso: _________b/m
Peso: ________Kg T. Axilar_______ PC Mucosas _____
Cabeça/pescoço:
____________________________________________

_______________________________________________
________________________________________________

Aparelho respiratório:
____________________________________________

_______________________________________________
________________________________________________

Aparelho Cardio Vascular:
____________________________________________

_______________________________________________
________________________________________________

Abdome:
____________________________________________

_______________________________________________
________________________________________________

Aparelho locomotor:
____________________________________________

_______________________________________________
________________________________________________

Sistema nervoso:
____________________________________________

_______________________________________________
________________________________________________

Conclusão:
() Apto para atividades físicas
() Inapto para atividades físicas
Data: _______/_____/______
_____________________________________________
Assinatura e Carimbo do Médico
(EAP-172/2019)

 COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO 
SOCIAL E CIDADANIA

 Despacho do Coordenador, de 23-4-2019
Considerando os elementos instruídos nos autos e confor-

me Decreto estadual 54.025, de 16-02-2019, e com base nos 
pareceres constantes às fls. 118-119, 140-142 e 180-185, os 
quais acolho na íntegra e tomo como motivação para decidir, 
conheço do Recurso Administrativo (fls. 126-131), para no méri-
to negar-lhe provimento, ratificando a aplicação das sanções 
de advertência e multa no valor de R$ 232,31, bem como o 
desconto do dia de serviço não prestado no valor de R$ 774,02 
em face da empresa RGS Comércio e Serviços de Limpeza Eireli, 
CNPJ/MF 13.100.203/0001-00, decorrente da inexecução parcial 
do ajuste decorrente do Pregão Eletrônico CRSC 014/2014 e do 
Contrato CRSC 032/2014, com fundamento no artigo 7º da Lei 
federal 10.520, de 17-07-2002, artigo 87 da Lei federal 8.666, 
de 21-06-1993 e item 3.2, alínea “f” do Anexo da Resolução 
CC-52, de 19-07-2005 e Cláusula Décima Quarta do Contrato 
supramencionado, visto que as alegações apresentadas no 
recurso não afastam a responsabilidade da empresa (062/2019).

 COORDENADORIA DE SAÚDE DO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO

 HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO 
PSIQUIÁTRICO PROF. ANDRÉ TEIXEIRA LIMA - 
FRANCO DA ROCHA

 Despacho do Diretor, de 22-1-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 003/2019 de 21-01-2019, e conforme artigo 34, inciso I, 
alínea “b”, do Decreto 52.833/2008, Determino, nos termos do 
artigo 264 da Lei 10.261, de 27-10-1968, alterada pela Lei Com-
plementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preli-
minar nos termos da Resolução SAP 139 de 27-10-2017, para 
apurar eventuais irregularidades funcionais relacionadas com o 
fato ocorrido na data 21-01-2019, na Ala Feminina da Fábrica da 
Funap deste Hospital de Custódia, onde a paciente F.N, teria sido 
importunada sexualmente pelo servidor L.Z.O. Ficam designados 
os servidores Maria Lucia da Silva Rodrigues, RG 17.277.760-4, 
Oficial Administrativo, como Autoridade Apuradora, e Francisco 
Francinilton de Sousa, RG 32.466.127-7, Agente de Segurança 
Penitenciária – Classe V que irá secretariar os trabalhos. Os 
servidores ora designados atuarão sem prejuízo das atribuições 
normais de seus cargos, devendo iniciar, de imediato, o trabalho 
de apuração e concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme precei-
tua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo 
artigo, todos das leis supracitadas. (Despacho 004/2019)

 Despacho do Diretor, de 13-3-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 006/2019 de 11-03-2019, e conforme artigo 34, inciso 
I, alínea “b”, do Decreto 52.833/2008, Determino, nos termos 
do artigo 264 da Lei 10.261, de 27-10-1968, alterada pela Lei 
Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração 
Preliminar nos termos da Resolução SAP 139 de 27-10-2017, 
para apurar eventuais irregularidades funcionais relacionadas 
com o fato ocorrido na data dia 09-03-2019, na Unidade Femi-
nina deste Hospital de Custódia, onde a paciente Talita Roberta 
Prado, matricula 660.104-1 agrediu a paciente Vanessa Nunes 
Gregori, matricula 792.605-8. Ficam designados os servidores 
Francisco Francinilton de Sousa, RG 32.466.127-7, Agente de 
Segurança Penitenciária – Classe V, como Autoridade Apurado-
ra, e Maria Lucia da Silva Rodrigues, RG 17.277.760-4, Oficial 
Administrativo, que irá secretariar os trabalhos. Os servidores 
ora designados atuarão sem prejuízo das atribuições normais de 
seus cargos, devendo iniciar, de imediato, o trabalho de apura-
ção e concluí-lo no prazo de 30 dias, conforme preceitua o §1º 
do artigo 265, respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, 
todos das leis supracitadas. (Despacho 006/2019)

 Despacho do Diretor, de 13-3-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 007/2019 de 11-03-2019, e conforme artigo 34, inciso 
I, alínea “b”, do Decreto 52.833/2008, Determino, nos termos 
do artigo 264 da Lei 10.261, de 27-10-1968, alterada pela Lei 
Complementar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração 
Preliminar nos termos da Resolução SAP 139 de 27-10-2017, para 
apurar eventuais irregularidades funcionais relacionadas com o 
fato ocorrido na data 11-03-2019, na Unidade Feminina deste 


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2019-04-25T01:51:09-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




