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ária, orientado pelo Eixo 4- Segurança e Disciplina, comunica a 
realização da Reunião Pedagógica com docentes da disciplina 
Condicionamento Físico da Coordenadoria de Unidades Prisio-
nais da Região Oeste do Estado, objetivando a instrução para 
a aplicação do instrumento de Avaliação do Teste de Avaliação 
Física- TAF, aos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, 
bem como análise e prescrição, de acordo com o artigo 2º do 
Decreto 40.540/95, alterado pelo Decreto 53.878/08 e Resolução 
SAP 155/2017.

I. Data e Horário: – 12-02-2019
II. Horário: das 9h às 17h
Local: Pen. “Zwinglio Ferreira” Pres. Venceslau (P1) (sala da 

videoconferência)
Endereço: Av. Antonio Marques da Silva, s/nº

DOCENTES CONVIDADOS:

01 Adriano da Rocha Silva 19.998.615 Penitenciária de Andradina
02 Almir Rogério Coelho Neves 23.393.599-X P. de Presidente Prudente
03 André Luis de Araújo 33.075.937-1 P. de Osvaldo Cruz
04 Angelo Fábio Testa de Andrade 20.360.382 P. de Assis
05 Aparecido Reis da Silva 20.414.818-2 CDP de são José do Rio Preto
06 Cleiton Fabiano Freitas 33.083.470-8 P. Martinópolis
07 Cléber Luis Lomba 25.426.188-7 P. de Tupi Paulista
08 Denilson Bérgamo 25.959.250-X P. Osvaldo Cruz
09 Denilson Mazoni 28.144.743-3 P. de Tupi Paulista
10 Edinilson Balista 19.998.615 Penitenciária “Nestor Canoa “ 
   de Mirandópolis
11 Edir de Oliveira 12.107.489 P. Martinópolis
12 Edmilson Rodrigo da silva Ferreira 32.157.468-0 P. Lucélia
13 Evandro Gomes da Silva 33.883.322-5 P. de Dracena
14 Jefferson Marques Figueirinha 40.117.906-0 P. de Marabá Paulista
15 Jifferson Sobral Romualdo de Araújo 25.407.050-4 P. Martinópolis
16 João Roberto Calça 16.396.314-9 CDP de são José do Rio Preto
17 José Aparecido Barbosa 32.367.135-4 P I de Lavínia
18 Júlio César Barbosa da Silva 539375 CPP de São José do Rio Preto
19 Lucio Flávio Nakao 27.583.609-5 P. Irapuru
20 Rafael Ribeiro da Silva 30.066.365-1 P. “João Augustino Panucci” de 
   Marabá Paulista
21 Rodrigo Lopes Castro e Silva 25.633.981-8 P. de Pracinha
 Sandro Luiz Muniz 35.246.270-X Penitenciária de Andradina
22 Sérgio Aparecido de Brito 25.251.226-1 Penitenciária de Andradina
23 Thiago dos Santos Quinoshita 30.462.784-7 P. de Tupi Paulista
24 Thiago José Silva Agostinho 29.428.775-9 P. de Pracinha
25 Willians Fernando dos Santos 34.870.802-6 Penitenciária de Andradina

(EAP-049/2019)

 COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO 
SOCIAL E CIDADANIA

 Despachos do Coordenador, de 7-2-2019
Considerando as informações contidas nos autos, bem 

como a comprovação da situação de inexigibilidade baseada na 
instrução processual e conforme Decreto estadual 54.025/09, 
bem como pela Resolução SAP 108/93, ratifico a inexigibilidade 
de licitação, nos termos do artigo 26 da Lei federal 8.666/93, 
declarada pelo Diretor Técnico III do Departamento de Admi-
nistração com fundamento no artigo 25, “caput”, do mesmo 
diploma legal (fls. 128), para a contratação da empresa Águas 
de Jahu S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o 20.918.034/0001-77, 
para pagamento de despesas com água e esgoto no Município 
de Jahu, no presente exercício (026).

Considerando as informações contidas nos autos, bem 
como a comprovação da situação de inexigibilidade baseada na 
instrução processual e conforme Decreto estadual 54.025/09, 
bem como pela Resolução SAP 108/93, ratifico a inexigibilidade 
de licitação, nos termos do artigo 26 da Lei federal 8.666/93, 
declarada pelo Diretor Técnico III do Departamento de Admi-
nistração com fundamento no artigo 25, “caput”, do mesmo 
diploma legal (fls. 48), para a contratação da Eletropaulo Metro-
politana Eletricidade de São Paulo S.A, inscrita no CNPJ/MF sob 
o 61.695.227/001-93, para pagamento de despesas com energia 
elétrica no Município de São Paulo, no presente exercício (027).

Considerando as informações contidas nos autos, bem 
como a comprovação da situação de inexigibilidade baseada na 
instrução processual e conforme Decreto estadual 54.025/09, 
bem como pela Resolução SAP 108/93, ratifico a inexigibilidade 
de licitação, nos termos do artigo 26 da Lei federal 8.666/93, 
declarada pelo Diretor Técnico III do Departamento de Admi-
nistração com fundamento no artigo 25, “caput”, do mesmo 
diploma legal (fls. 79), para a contratação do Serviço Munici-
pal Autônomo de Água e Esgoto, inscrito no CNPJ/MF sob o 
04.691.691/0001-78, para pagamento de despesas com água 
e esgoto no Município de São José do Rio Preto, no presente 
exercício (028).

Considerando as informações contidas nos autos, bem 
como a comprovação da situação de inexigibilidade baseada na 
instrução processual e conforme Decreto estadual 54.025/09, 
bem como pela Resolução SAP 108/93, ratifico a inexigibilidade 
de licitação, nos termos do artigo 26 da Lei federal 8.666/93, 
declarada pelo Diretor Técnico III do Departamento de Adminis-
tração com fundamento no artigo 25, “caput”, do mesmo diplo-
ma legal (fls. 85), para a contratação do DAE – Departamento 
de Água e Esgoto, pertencente ao Município de Presidente 
Venceslau, inscrito no CNPJ/MF sob o 46.476.131/0001-40, para 
pagamento de despesas com água e esgoto no Município de 
Presidente Venceslau, no presente exercício (029).

 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO

 Despacho do Corregedor Administrativo, de 4-2-2019
PAP CASP 012/2019 - Tendo em vista o Correio Eletrônico 

datado de 01-02-2019, do Secretário da Pasta, sobre possível 
irregularidade administrativa em Unidade Prisional subordinada 
à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central, 
determino nos termos do artigo 264 e 2654 da Lei 10.261, de 
28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-
2003, a realização de Apuração Preliminar a fim de averiguar 
possível irregularidade administrativa em Unidade Prisional 
subordinada à Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
Central.

 Despacho do Corregedor Administrativo, de 30-1-
2019

PAP CASP 010/2019 - Tendo em vista os termos constantes 
da denúncia, datada de 21-01-2019, recebida nesta Correge-
doria Administrativa do Sistema Penitenciário, encaminhada ao 
Corregedor Administrativo, e, conforme 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 Apura-
ção Preliminar para apurar supostas agressões a detento em 
Unidade da Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região 
Metropolitana do Estado.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO

 Despachos do Coordenador
De 7-2-2019
Processo 047/19CDVI – Centro de Detenção Provisória de 

Vila Independência - 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 tendo em 
vista a edição da Lei Complementar 897, de 09-05-2001, publi-
cada 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 

das demais licenças sanitárias juntos aos outros órgãos que nos 
obrigam a ter o AVCB.

Em nossa reunião na DAT, junto ao Ten PM Felipe Martins 
e Sub Ten PM Rabelo, os mesmos autorizaram e sugeriram que 
colocássemos os nomes deles nesta petição, pois entendeu 
nossa necessidade e a posição que estamos com os equipamen-
tos de proteção e combate a incêndio.

No mais, nos prontificamos a atender todas as exigências 
com o resultado positivo de aceitação destes esclarecimentos, 
nos prontificamos de incluir detecção de fumaça e temperatura 
na área de amostragem, além de instalação de bicos de chu-
veiros automáticos na câmara fria e detecção de temperatura.

Assim, solicitamos gentilmente a aceitação e a liberação 
do AVCB na metragem solicitada, visto já estarmos com AVCB 
vigente das demais edificações, ainda, para certificar nossa 
palavra, no prazo de 6 meses solicitaremos uma nova vistoria 
onde poderá ser conferida as informações

3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
1. A edificação avaliada por esta comissão se trata de I-2 - 

Indústria farmacêutica, possui 29.846,78 m2 de área construída.
2. O interessado apresenta resposta de comunicado de 

vistoria.
3. Analisando a solicitação realizada, faz-se necessário tecer 

os seguintes comentários:
3.1 O solicitante apresenta somente resposta dos itens de 

comunicado de vistoria.
3.2 Não foi exposto claramente o motivo da solicitação.
4. Considerando o acima exposto, a Comissão Técnica de 

Primeira Instância opina pelo INDEFERIMENTO do pedido pois 
não se enquadra nos requisitos para Comissão Técnica estabele-
cidos no item 10 da IT 01/19, pois não há solicitação de isenção 
de medidas de segurança contra incêndio; não há utilização 
de normas internacionais; não há utilização de novos sistemas 
construtivos ou de novos conceitos de medidas de segurança 
contra incêndio; não é caso em que o SSCI não possua os instru-
mentos adequados para a avaliação em análise e/ou vistoria, ou 
casos em que o Serviço de Segurança Contra Incêndio entenda 
que, dada a sua complexidade ou peculiaridade, recomenta-se a 
avaliação por colegiado.

5. Caso o solicitante deseje prazo para realização de obras 
na edificação para que possa se adequar às normas exigidas, a 
ferramenta do sistema via fácil correta é a Comissão Técnica de 
Autorização para Adequação (CTAA).

4. DA HOMOLOGAÇÃO:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1924095.

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN

 Despacho da Diretora, de 7-2-2019
Tornando sem efeito a partir de 05-02-2019, o Comu-

nicado EAP 018/2019, publicado no D.O. de 18/01/19, Seção I, 
na parte em que convocou o servidor Carlos Eduardo Silva de 
Oliveira – RG 34.467.907-X, Agente de Segurança Penitenciária, 
classe I, classificado no CDP de Vila Independência da Coordena-
doria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana, para fre-
quentar o referido Curso de Formação Técnico-Profissional para 
Agentes de Penitenciária, por força da Portaria do Diretor Téc-
nico III, de 05/02/19, publicada no D.O. de 06/02/19 – Seção II.

 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. 

Luiz Camargo Wolfmann”, por intermédio do Centro de Capa-
citação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, através do 
Núcleo de Coordenação do Interior, comunica a realização da 
Reunião Pedagógica para elaboração dos temas e conteúdo da 
palestra “Aposentadoria – Novo Projeto de Vida” – Modalidade 
EaD.

1) Objetivo Geral: Elaborar os temas e o conteúdo da pales-
tra “Aposentadoria – Novo Projeto de Vida” – Modalidade EaD, 
visando orientar e preparar os servidores para a aposentadoria 
com qualidade de vida.

2) Eixo: 02 – Desenvolvimento Humano / Qualidade de Vida
3) Local: Escola de Administração Penitenciária, situada à 

Av. General Ataliba Leonel, 556 – Santana – São Paulo.
4) Data e horário: Dia 15-02-2019 – das 13h às 17.
5) Palestrantes convidados: Anna Carolina Gonçalves de 

Medeiros e Bruno Gion de Andrade Cerazi.
6) As atividades de elaboração e execução de programas de 

formação e aperfeiçoamento, desenvolvimento e capacitação de 
recursos humanos, serão retribuídos nos termos do artigo 2º do 
Decreto 40.540, de 13/12/95, alterado pelo Decreto 53.878/08, 
obedecendo o limite estabelecido no referido decreto.

(EAP 048/2019)
 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. 

Luiz Camargo Wolfmann”, com fundamento no caput do artigo 
14 da Resolução SAP 79/2013, comunica a reprova no Conselho 
de Classe do servidor Israel Bento, RG 26.805.169-0, Agente 
de Segurança Penitenciária, classe I, classificado no Centro de 
Detenção Provisória “ASP Paulo Gilberto de Araújo” de Chácara 
Belém, no Curso de Formação Técnico-Profissional para Agentes 
de Segurança Penitenciária, em decorrência da inobservância 
do estabelecido no inciso I, do artigo 11, da Resolução SAP 
79/2013, de acordo com as seguintes informações:

Convocado pelo Comunicado EAP 352/2018
Reprovado Nas Disciplinas: Criminologia (CRI); Comunica-

ção e Expressão (CEP) E Saúde no Sistema Prisional (SSP), por 
insuficência de nota.

Recurso: O servidor deverá protocolar na Escola de Admi-
nistração Penitenciária - EAP, no prazo de 3 dias úteis, a contar 
desta publicação, no formulário - disponível na EAP (preenchido 
em escrita manuscrita), sendo cientificado da decisão, por meio 
de publicação no Diário Oficial do Estado.

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

(EAP-046/2019)
 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. 

Luiz Camargo Wolfmann”, com fundamento no caput do artigo 
14 da Resolução SAP 79/2013, torna pública a deliberação de 
Conselho de Classe dos servidores/alunos, Agente de Segurança 
Penitenciária, classe I, no Curso de Formação Técnico-Profissio-
nal para Agentes de Segurança Penitenciária, em decorrência da 
inobservância do estabelecido no inciso I, do artigo 11, da Reso-
lução SAP 79/2013, de acordo com as seguintes informações:

Convocado pelo Comunicado EAP 352/2018
Cleide Ferreira dos Anjos Silva – RG 30.577.707-5 – Dis-

ciplina: Relações Humanas no Trabalho (RHT) – Flávio dos 
Santos Cavalcanti – RG 40.360.847-8 – Disciplina: Comunica-
ção e Expressão (CEP) e Jean Carlos de Faria Yokoyama – RG 
35.081.321-8 – Disciplina: Comunicação e Expressão (CEP).

Alunos considerados aprovados
(EAP-047/2019)
 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. 

Luiz Camargo Wolfmann” – EAP, por meio do Centro de For-
mação e Aperfeiçoamento de Agentes de Segurança Penitenci-

é novo e procuramos atender todas as Normas, fomos “COMU-
NICADOS” nesta vistoria e fizemos uma consulta presencial 
junto à DAT/CCB, falando pessoalmente e que nos autorizaram 
a colocar os nomes nesta petição, com o Sr Ten PM FELIPE 
MARTINS e o Sr Sub Ten PM RABELO, os quais nos orientaram 
e os próprios nos aconselharam a realizar esta solicitação, visto 
nossa particularidade, que eles entenderam justa nossa solicita-
ção de considerações.

Antes de mais nada, explico o prédio:
É um Depósito para armazenamento (J4), compartimentado 

em 04 (quatro) partes, onde, olhando de frente para o prédio 
enumeramos da seguinte forma: 01 (Esquerda) – Piso térreo são 
DOCAS, já o Mezanino escritórios; 02 (Centro 1) – Almoxarifado, 
um único pavimento; 03 (Centro 2) – Expedição, um único pavi-
mento; e 04 (Direita) – Piso térreo são DOCAS, já o Mezanino 
“SERÁ” um laboratório para desenvolvimento de medicamen-
tos, TODAS AS PARTES INFORMADAS SÃO COMPARTIMENTA-
DAS E POSSUEM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
E COMBATE A INCENDIO, assim usaremos as nomenclaturas 
acima para explicar os itens da solicitação.

Explico ainda que as partes 01 (Esquerda), 02 (Centro 1) e 
03 (Centro 2) já estão em funcionamento

VISTORIA COMUNICADA 309000-2/2018 PT 
000135/3513009/2016 – REALIZADA EM 10122018

(PARTE 17 – ESCADAS – GENERALIDADES)
1 - NÃO HÁ CORRIMÃO NA ESCADA QUE DA ACESSO AO 

MEZANINO
Este item foi verificado na parte nomeada neste pedido 

como 04 (Direita), este local esta em fase de acabamento, 
o acabamento “fino” demanda de materiais de construção 
especiais e certificados pela ANVISA, que antes deve realizar 
vistoria nos equipamentos, QUE TAMBÉM SERÃO PROTEGIDOS 
POR FM-200 (JÁ INSTALADO NO LOCAL), assim ainda estamos 
aguardando liberações de materiais certificados e término dos 
layouts, face ao exposto, já temos Notas Fiscais de materiais, 
inclusive do CORRIMÃO citado no comunique-se, e podemos 
apresentar nesta instancia.

(PARTE 38)
1 – BACIA PLASTICA PARA CONTENÇÃO SEM IDENTIFICA-

ÇÃO DA CAPACIDADE (NECESSIDADE TAMBÉM DE COMPRO-
VAR RESISTENCIA ADEQUADA) Este item já foi corrigido

2 – HÁ QUANTIDADE DE LÍQUIDO COMBUSTIVEL EQUIVA-
LENTE A 1000 LITROS CONTIDO APENAS POR BACIA PLASTICA 
Este item já foi corrigido

3 – UNIDADES EXTINTORAS NÃO ADEQUADAS AO VOLUME 
DE COMBUSTIVEL ARMAZENADO

Este item já solucionado
(PARTE 41)
1 – O ALARME GERAL NÃO ESTA AUDIVEL EM TODA A 

EDIFICAÇÃO
Efetuamos a compra e instalação de novas sirenes, incluin-

do audiovisual.
2 – O SISTEMA NÃO FUNCIONOU EM TESTE POR DETEC-

ÇÃO DE INCENDIO
Este item foi corrigido
(PARTE 45)
1 – HÁ CÂMARA FRIGORIFICA SEM PROTEÇÃO POR 

CHUVEIROS
Este item já estamos em fase de orçamentos para atender à 

solicitação dos bombeiros, contudo explico quanto aos materiais 
e sua confecção, cujos já são a prova de chama

Atendem aos procedimentos e normas regidas pela FDA, 
WHO e ANVISA; Tolerância conforme norma ABNT-NBR 11949-9; 
Resistência ao fogo: classe R1 – ABNT MB 1562.

Todo o ambiente foi confeccionado em termopaineis cons-
tituídos por revestimento metálico aço zincado e pré-pintados 
em ambas as faces com chapa lisa de 0,5 mm de espessura. O 
Nucleo isolante em PUR com espessura de 100 mm caracteri-
zado com RETARDANTE A CHAMA CLASSE R1 conforme NBR 
7358 (ABNT). OS MATERIAIS DE SUA CONSTRUÇÃO PASSARAM 
POR ENSAIOS REALIZADOS PELO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS 
TECNOLÓGICAS) SOB O RELATÓRIO DE ENSAIO 1.054.731-203 
QUE CONCLUIU QUE OS MATERIAIS CLASSIFICAM-SE COMO 
II-A, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA IT 10 DE DECRETO 56.819.

Além de já estarmos em processo de orçamentos para a 
implantação de chuveiros automáticos especiais para câmara 
fria, já estamos implantando sensores de temperatura para 
auxiliar na proteção.

Toda a documentação poderá ser apresentada à esta ban-
cada para sua análise.

2 – A DISTANCIA DOS CHUVEIROS EM RELAÇÃO AO TETO 
É SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO DEVIDO A AUSENCIA DE 
FORRO

Como dito na parte 17 (acima) este item foi verificado na 
parte nomeada neste pedido como 04 (Direita), explico que 
este local esta em fase de acabamento, o acabamento “fino” 
demanda de materiais de construção especiais e certificados 
pela ANVISA, que deve realizar vistoria nos equipamentos, QUE 
TAMBÉM SERÃO PROTEGIDOS POR FM-200 (JÁ INSTALADO 
NO LOCAL), assim ainda estamos aguardando liberações de 
materiais certificados e término dos layouts, face ao exposto, 
já temos o pedido do forro, porém, conforme orientado pelo Sr 
Ten PM FELIPE MARTINS da DAT, este local já está com todos os 
equipamentos de combate a incêndio em pleno funcionamento, 
HIDRANTES, SPRINKLERS e os detectores de fumaça. PARA 
ESTE ITEM SOLICITAMOS O ENTENDIMENTO VISTO TODOS OS 
DEMAIS DEPARTAMENTOS, QUE SÃO COMPARTIMENTADOS, JÁ 
ESTÃO EM FUNCIONAMENTO, ESTE EM SI, NÃO TEM ACESSO 
À NENHUM OUTRO, AINDA POSSUI SAÍDAS INDEPENDENTES.

3 – ÁREA DE AMOSTRA POSSUI TETO REBAIXADO SEM 
COBERTURA PELO CHUVEIRO AUTOMÁTICO

Este item requer uma atenção especial, pois necessita 
de um grau de pureza e limpeza, sendo necessário estar livre 
de partículas para sua analise, assim explica o descritivo do 
ambiente, abaixo:

A Sala de Amostragem de Material de Embalagem é utili-
zada para amostragem dos materiais de embalagem primários. 
Será composto por: painel divisório em chapa de aço pintado 
com isolamento em EPS (Poliestireno); perfil de canto arredonda-
do anodizado para acabamento no piso; botão de emergência, 
para desarmamento do sistema de intertravamento; sistema de 
intertravamento; sistema de Climatização e controle de contami-
nação do ar com pré-filtro G4 e filtros absolutos – UTA

Atendem aos procedimentos e normas regidas pela FDA, 
WHO e ANVISA; Tolerância conforme norma ABNT-NBR 11949-9; 
Resistência ao fogo: classe R1 – ABNT MB 1562

OS MATERIAIS DE SUA CONSTRUÇÃO PASSARAM POR 
ENSAIOS REALIZADOS PELO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS 
TECNOLÓGICAS) SOB O RELATÓRIO DE ENSAIO 1.054.731-203 
QUE CONCLUIU QUE OS MATERIAIS CLASSIFICAM-SE COMO 
II-A, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA IT 10 DE DECRETO 56.819.

Toda a documentação poderá ser apresentada à esta ban-
cada para sua análise.

4 – HÁ ÁREAS SEM PROTEÇÃO POR CHUVEIROS DEVIDO A 
PASSARELA QUE ATRAVESSA O GALPÃO

Este item, já estamos em cotação para a implantação dos 
chuveiros automáticos abaixo da passarela técnica, Saliento 
ainda que todo o galpão é composto por bicos de sprinkler de 
modelo K-22 – Resposta Rápida de Supressão Antecipada.

Para suprir a necessidade até a instalação dos chuveiros 
neste local, estaremos instalando detectores de fumaça na parte 
inferior da passarela.

CONCLUSÃO DA SOLICITAÇÃO
Conforme todas os esclarecimentos, saliento que possuí-

mos um reservatório de 1200 M3, Sprilnkers em todo o prédio, 
FM-200, detecção de fumaça wireless e um operador e bombei-
ros civis 24 horas por dia no controle. Justificamos ainda este 
pedido de “CONSIDERAÇÕES” visto a necessidade que temos 
na obtenção deste AVCB (Metragem Parcial) para as conclusões 

FOI, NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO NA FAT ANTERIOR POIS O 
PROJETO É O MESMO. NÃO EXISTE PLANTA NOVA, NAO EXISTE 
PROJETO NOVO SOMENTE SOLICITAÇÃO DE AJUSTE DE 82,14 
METROS PARA LIBERAÇAO DO HABITE-SE

3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
Em atenção ao pedido de CTPI elaborado pelo responsável 

técnico da edificação, o qual solicita atualização de área cons-
truída, os membros desta CTPI emitem o parecer pelo INDEFERI-
MENTO da solicitação pelos motivos que seguem: 1. A referida 
solicitação não configura situação não abordada pela legislação 
vigente tão pouco necessita de medidas compensatórias, passi-
veis de avaliação por CTPI. 2. A referida solicitação é passível de 
avaliação por meio de Formulário de Atendimento Técnico (FAT) 
como já havia sido solicitado em situações anteriores, sendo 
que os indeferimentos deram-se em virtude de pendências na 
apresentação de comprovante de área construída emitido pela 
prefeitura. 3. O comprovante apresentado indica que a edifica-
ção possui 2.929,34 m² e não 1.489,74 m², conforme informado. 
Pelos motivos que seguem os membros desta CTPI emitem o 
parecer pelo INDEFERIMENTO da solicitação.

4. DA HOMOLOGAÇÃO:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1919976.
 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado de São 
Paulo e na Instrução Técnica 01/11 - Procedimentos adminis-
trativos, publica a conclusão da Comissão Técnica de Primeira 
Instância 1921297, do processo abaixo:

1. DADOS GERAIS:
1.1. Projeto: 088761/3552809/2017;
1.2. Endereço: AVENIDA IBIRAMA, 518;
1.3. Bairro: J PANORAMA;
1.4. Município: TABOAO DA SERRA;
1.5. Proprietário: ANOVIS INDUSTRIAL FARMACÊUTICA 

Ltda e Outros;
1.6. Responsável pelo uso: ANOVIS INDUSTRIAL FARMA-

CÊUTICA Ltda e Outros;
1.7. Responsável técnico: JORGE NELSON DE NOVAES;
1.8. CREA 1000037539;
1.9. Área existente ou a construir: 85641,87;
1.10. Ocupação: Locais onde há alto risco de incêndio. 

Locais com a carga de incêndio superior a 1.200 MJ/m²;
1.11. Carga de Incêndio: Alto;
1.12. Altura: 12,00.
2. DA SOLICITAÇÃO:
Requerimento do Interessado: De acordo com o art.14 

do Decreto Estadual 56.819/11 solicito a V.Sª a viabilidade de 
dobrar o limite máximo de armazenamento da Tabela B-5 da 
IT-25/11:3 da edificação 437/437-B, pois na nota 1 do anexo 
“B” da Tabela de área máxima de compartimentação da 
IT-09/11 permite dobrar a área de compartimentação quando 
a edificação for protegida por sistema de chuveiros automá-
ticos. Esclareço que na “nota” da Tabela “B-5” da IT-25/11:3 
esclarece que quantidades maiores podem ser armazenadas em 
uma mesma edificação, desde que cada área compartimentada 
respeite o limite de armazenamento previsto na Tabela. De 
acordo com a área compartimentada estabelecida na IT-09/11 a 
regra é 1.000,00 m², que equivale ao limite de armazenamento 
estipulado pela Tabela “B-5”, podendo dobrar a área para 
2.000,00 m² quando adicionado a medida de segurança de 
chuveiros automáticos, que consequentemente dobrará o limite 
de armazenamento estipulado pela Tabela “B-5”. Esclareço 
ainda que em anexo está o projeto de chuveiros com os critérios 
estabelecidos pelo relatório de análise aprovado pela FM Global, 
que atende a norma FMDS 7-29, NFPA-30, NBR 17505:4 e Tabela 
4.19 da IT-25/18. Diante do exposto solicito a V.Sª o deferimento 
da referida solicitação de solução técnica embasada no art.14 do 
Decreto Estadual 56.819/11

3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
1. A edificação avaliada por esta comissão se trata de 

Indústria Farmacêutica (I-1) + Indústria Química (I-3) + Inci-
nerador (I-2), possui 85641,87 m2 de área construída e 12,00 
m de altura.

2. O interessado solicita que seja aceita dobrar o limite de 
armazenamento de líquido inflamável estipulado pela Tabela 
“B-5 da IT 25/11 da edificação 437/437-B, conforme as alega-
ções abaixo:

2.1. na nota 1 do anexo “B” da Tabela de área máxima de 
compartimentação da IT-09/11 permite dobrar a área de com-
partimentação quando a edificação for protegida por sistema de 
chuveiros automáticos; 2.2. Esclarece que na “nota” da Tabela 
“B-5” da IT-25/11:3 esclarece que quantidades maiores podem 
ser armazenadas em uma mesma edificação, desde que cada 
área compartimentada respeite o limite de armazenamento 
previsto na Tabela. 2.3. De acordo com a área compartimentada 
estabelecida na IT-09/11 a regra é 1.000,00 m², que equivale 
ao limite de armazenamento estipulado pela Tabela “B-5”, 
podendo dobrar a área para 2.000,00 m² quando adicionado 
a medida de segurança de chuveiros automáticos, que conse-
quentemente dobrará o limite de armazenamento estipulado 
pela Tabela “B-5”.

3. Analisando a solicitação realizada, faz-se necessário tecer 
os seguintes comentários:

3.1. Conforme nota 1 do anexo “B” da Tabela de área 
máxima de compartimentação da IT-09/11 permite dobrar a 
área de compartimentação quando a edificação for protegida 
por sistema de chuveiros automáticos;

3.2. A nota da tabela B-5 da IT 25/11 permite o armazena-
mento de maiores quantidades em uma edificação, desde que 
cada área compartimentada respeite o limite de armazenamento 
previsto na Tabela.

4. Considerando o acima exposto, a Comissão decide pelo 
INDEFERIMENTO do pedido de dobrar o limite máximo de 
armazenamento de líquido inflamável, pois cada área compar-
timentada deverá respeitar o limite máximo previsto na tabela, 
independente da área máxima de compartimentação. A nota 1 
da tabela B-5 permite quantidades maiores de armazenamento 
na edificação, desde que estejam em áreas diferentes e com-
partimentadas.

4. DA HOMOLOGAÇÃO:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1921297.
 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado de São 
Paulo e na Instrução Técnica 01/11 - Procedimentos adminis-
trativos, publica a conclusão da Comissão Técnica de Primeira 
Instância 1924095, do processo abaixo:

1. DADOS GERAIS:
1.1. Projeto: 000135/3513009/2016;
1.2. Endereço: R RAPOSO TAVARES KM 30,5;
1.3. Bairro: BARRO BRANCO;
1.4. Município: COTIA;
1.5. Proprietário: MARCELO RODOLFO HAHN;
1.6. Responsável pelo uso: BLAU FARMACEUTICA S/A;
1.7. Responsável técnico: NORBERTO BARACUHY NETO;
1.8. CREA 0601430163;
1.9. Área existente ou a construir: 29846,78;
1.10. Ocupação: Locais onde as atividades exercidas e os 

materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio. 
Locais com a carga de incêndio entre 300 MJ/m² e 1.200 MJ/m²;

1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 0,00.
2. DA SOLICITAÇÃO:
Requerimento do Interessado: Fizemos uma solicitação de 

vistoria parcial em um dos prédios de nosso endereço, o prédio 
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