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 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO

 Despacho do Coordenador, de 18-2-2019
Processo 043/19CORE – Departamento de Administra-

ção da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 
Metropolitana de São Paulo – 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, 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 Dispensa de Licita-
ção declarada pelo Diretor Técnico III do Departamento de 
Administração da Coordenadoria de Unidades Prisionais da 
Região Metropolitana de São Paulo, com fulcro no inciso 
XVI, do Artigo 24, do já citado diploma legal, para aquisi-
ção de serviço de certificado digital e-CPF A3, em favor da 
Imprensa Oficial do Estado - IMESP.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CHÁCARA 
BELÉM I

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Despacho do Diretor, de 18-2-2019
Tendo em vista os termos contidos no comunicado de 

evento 359/2018, subscrito por C.F.S, 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 reali-
zação de Apuração Preliminar para apurar as circunstâncias 
do abandono de posto de trabalho pelo servidor Eder dos 
Santos. Ficam designados os servidores Edison Eduardo 
Favoreto – RG. 18.815.649-5, como Autoridade Apuradora e 
Viviane Gonçalves, RG 27.566.545-8, Oficial Administrativo 
que irá secretariar os trabalhos. Os servidores ora designa-
dos 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 Apurado-
ra. (CDPBI/ DT III 525/2018)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ASP 
VICENTE LUZAN DA SILVA - PINHEIROS I

 Despacho do Diretor, de 18-2-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no 

Comunicado de Evento 058/2019 de 16-02-2019, subscrito 
por A.C.A.H.M, e conforme artigo 8º, inciso XVIII, do Decreto 
48.577, Determino, nos termos do artigo 1° da Resolução 
SAP - 139, de 27-10-2017 e 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 no dia 16-02-2019, e apurar possível 
responsabilidade funcional acerca do encontro de ilicitudes 
durante procedimento de revista em visitantes no equipa-
mento de scanner corporal deste Estabelecimento Penal. 
Ficam designados os servidores Edilson Pereira de Souza, 
RG 32.603.111-X, Oficial Administrativo, como Autoridade 
Apuradora, e Alexandre Caceffo, RG 41.992.197-7, Agente de 
Segurança Penitenciária, que irá secretariar os trabalhos. Os 
servidores ora designados atuarão sem prejuízo das atribui-
ções 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. (19-2019)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SANTO 
ANDRÉ

 Despacho do Diretor Técnico III, de 31-1-2019
Tendo em vista os termos constantes dos Comunicados 

de Eventos 009/2019, subscritos pela servidora S.T.A.H, e 
conforme artigo 19, inciso I, alínea J do Decreto 45.506 de 
01-12-2000, 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 durante apreensão de 
aparelho celular no dia 26-01-2019. Ficam designados para 
compor a Comissão de Apuração Preliminar, sob a Presidência 
do primeiro, os seguintes servidores E.S.A, RG 28.255.914-0 
– ASP Classe V e F.R.M, RG 27.296.793-2 – ASP Classe III. Os 
membros da Comissão, ora designados, atuarão sem prejuízo 
de suas atribuições normais e desenvolverão os trabalhos no 
prazo de 30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 265, 
respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da 
referida Lei supracitada. (7/2019)

 Portaria CDPSA-1, de 18-2-2019
O Diretor Técnico III, do Centro de Detenção Provisória de 

Santo André, considerando a necessidade de atender ao proce-
dimento licitatório do processo 219/18 SAE, que tem por objetivo 
a contratação de Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado, 
Serviços Contínuos desta Unidade Prisional, durante o período de 
15 meses resolve:

Artigo 1º - Designar como pregoeira a servidora: Maraíza 
Cressembini Pavani, Diretora II do Centro Administrativo porta-
dora do Atestado de Capacitação 271936.

E como equipe de apoio:
- Paulo Cesar Dantas Varjão; ASP III Atestado de Capacita-

ção 341557 Suplente e Subscritor de Edital.
- Roque Ângelo Pereira; ASP IV
- Maria Lúcia Araújo Pereira – ASP V
- William Henrique Wagner –Oficial Administrativo
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 

publicação.

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE 
SÃO MIGUEL PAULISTA

 Termo de Aditamento de Contrato
Contrato: 096/2018
Contratante: CPP de São Miguel Paulista
Contratada: Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel- 

Funap
Processo: 012/18-CPP
Objeto: Contratação de mão de obra de reeducandos do 

CDP I Belém
Valor Total Contrato Aditado: 82.295,30
Crédito Orçamentário: Elemento Econômico 33903024
Ptres: 380317 Categoria Funcional Programática: 

14421381361410000
Vigência: 6 meses perfazendo um total de 12 meses
Data da Assinatura: 06-02-2019
Parecer Jurídico: CJ/SAP 229/2018

 NÚCLEO ADMINISTRATIVO
 Comunicado
Relação de pagamentos efetuados no mês de janeiro 2019 

em cumprimento ao disposto no Art. 2º da Lei 7587/92.
03Jan2019 03301 03Jan2019 2018Pd00466 

08.804.406/0001-39 6.421,88
Preg.el Ulisses Dias de Sousa - Epp
03Jan2019 03302 03Jan2019 2018Pd00467 

08.804.406/0001-39 4.377,50
Preg.el Ulisses Dias de Sousa - Epp
03Jan2019 03303 03Jan2019 2018Pd00470 

69.037.240/0001-67 134,00
Preg.el Gisele Regina Rodrigues Kinitell - Me

sem encargos, de Antonio dos Santos Filho, RG: 25.191.863-4 e 
CPF: 189.181.468-09, 01 cão da raça Rottweiler, fêmea, nascida 
em 10-12-2010, de cor preta e castanho, nome JAD, conforme 
Termo de Doação (fls.14) e Certificado de Pureza Racial (fls. 09), 
do Processo 225/2018 – PMHGP.

Artigo 2º - O bem especificado no artigo 1º desta Resolução 
é destinado à Penitenciária “Maurício Henrique Guimarães 
Pereira” de Presidente Venceslau.

Artigo 3º - A Coordenadoria de Unidades Prisionais da 
Região Oeste do Estado, adotará as providências necessárias, 
visando a regularização contábil.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação.

Resolução SAP-17, de 18-2-2019
O Secretário da Administração Penitenciária, conforme 

alínea “b” do inciso VI, do artigo 48 do Decreto 46.623, de 
21-03-2002, resolve:

Artigo 1º – Fica a Coordenadoria de Unidades Prisionais da 
Região Central do Estado, autorizada a receber por doação e 
sem encargos, de Rodrigo Catarino – CPF: 305.651.008-23 e RG: 
32.822.178-8, 01 Ventilador 60 cm – Modelo: Oscilante Ventura 
150W – marca Ventura – Voltagem bivolt, conforme Termo de 
Doação (fls. 04), do processo 003/2019 – CR Mococa.

Artigo 2º - O bem especificado no artigo 1º desta Resolução, 
é destinado ao Centro de Ressocialização de Mococa.

Artigo 3º - A Coordenadoria de Unidades Prisionais da 
Região Central do Estado adotará as providências necessárias, 
visando a regularização contábil.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação.

Resolução SAP-18, de 18-2-2019
O Secretário da Secretaria da Administração Penitenciária 

considerando:
- as disposições constantes da Resolução SAP-155, de 

19-06-2009, alterada pela Resolução SAP-262, de 23-09-2009;
- que o processo que trata da instituição da 2ª CIR na Peni-

tenciária de Valparaíso, encontra-se devidamente instruído com as 
informações previstas nos instrumentos legais mencionados acima;

- que a regularização da instituição da CIR na Penitenciária 
de Valparaíso é procedente, vez que atende aos requisitos que 
normatizam a matéria;

- que os integrantes da CIR em questão já realizaram o 
curso destinado à capacitação para atuação em grupos de inter-
venção rápida, tendo todos obtido o aproveitamento necessário,

- que a CIR da Penitenciária de Valparaíso está formada 
nos moldes previstos pela Resolução SAP-155/2009 e alteração.

Resolve:
Artigo 1º- Regularizar a instituição da 2ª Célula de Interven-

ção Rápida – CIR, na Penitenciária de Valparaíso da Coordena-
doria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado.

Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação.

 Despachos do Secretário, de 18-2-2019
Correio Eletrônico datado de 15-02-2019 - Autorizando em 

caráter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 8º do 
Decreto 48.292, de 02-12-2003, o servidor Marcos Munhoz, RG 
13.953.196, Oficial Operacional, lotado na Penitenciária “Nelson 
Marcondes do Amaral” de Avaré, da Coordenadoria de Unidades 
Prisionais da Região Noroeste do Estado, a perceber a título de 
diárias, quantia superior a 50% de sua retribuição mensal, res-
peitado o limite correspondente a 1 vez sua retribuição mensal, 
em razão de outras diárias já recebidas, nos dias 19 a 20-02-
2019, com objetivo de conduzir veículo oficial, com destino ao 
Centro de Detenção Provisória IV de Pinheiros, em São Paulo.

Of.076/19 CRO - Autorizando em caráter excepcional, nos termos 
dos §§ 2º e 3º do artigo 8º do Decreto 48.292, de 02-12-2003, o 
servidor Cesar Bolonhesi Alexandre, RG. 48.497.278-9, Diretor Técnico 
I, lotado na Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste 
do Estado, em Presidente Venceslau, a perceber a título de diárias no 
período de 19 a 22-02-2019, quantia superior a 50% de sua retri-
buição mensal, respeitado o limite correspondente a 1 vez sua retri-
buição mensal, para análise de documentação referente as obras da 
Unidade Prisional de Caiuá, junto ao Departamento de Engenharia, 
na Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, em São Paulo.

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Comunicados
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, à vista da 

decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Pro-
cesso 1009174-07.2017.8.26.0071, torna público a inclusão no 
Concurso de Promoção por Antiguidade, referente ao exercício de 
2016, da servidora Stela Mara Pinheiro Cecconi, RG. 13.343.103-
4, na classificação 1.041, da lista classificatória de Agentes de 
Segurança Penitenciária de Classe IV, publicada por meio do 
Comunicado CP 01, em 22-12-2016, republicada por meio do 
Comunicado CP 006, em 11-01-2017, com alterações posteriores, 
ficando os demais servidores reclassificados. (DRHU 5)

O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, à vista 
da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do 
Processo 1009174-07.2017.8.26.0071, torna público a exclusão no 
Concurso de Promoção por Antiguidade, referente ao exercício de 
2018, da servidora Stela Mara Pinheiro Cecconi, RG. 13.343.103-4, 
na classificação 792, da lista classificatória de Agentes de Seguran-
ça Penitenciária de Classe IV, publicada por meio do Comunicado 
CP 001, em 17-01-2019, republicada por meio do Comunicado CP 
004, em 02-02-2019, ficando os demais servidores reclassificados. 
(DRHU 6)

 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN

 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 do conteúdo das Palestras 
“Arte e Ciência no Manejo com Grupos”.

1) Objetivo Geral: Elaborar e estruturar o conteúdo das 
Palestras “Arte e Ciência no Manejo com Grupos”.

2) Eixo Articulador: 03 – Administração / Gestão.
3) Local: Escola de Administração Penitenciária, situada à 

Av. General Ataliba Leonel, 556 – Santana – São Paulo.
4) Data e horário: Dia 28-02-2019 – das 09h às 12h.
5) Palestrante convidada: Genira Rosa dos Santos
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, obe-
decendo o limite estabelecido no referido decreto. (EAP 64/2019)

 Retificação do D.O. de 8-2-2019
Na Seção I – pág 11. Comunicado EAP 044/2019 - refe-

rente a realização da Reunião Pedagógica do “Programa de 
Desenvolvimento Técnico para Intervenção Rápida” – Módulo II 
“Técnicas Operacionais”

Onde se lê:
4. Data, horário e docentes convidados:
Dia 13-02-2019 – das 08h30 às 16h

Nº NOME RG UNIDADE

1) Luis Fernando Rodrigues do Amaral 32.026.144-X Penitenciária João Batista de Arruda 
   Sampaio” de Itirapina
2) Marcos Domiciano de Castro 32.426.294-2 Centro de Detenção Provisória 
   “Félix Nobre de Campos” de Taubaté

Leia se:
4. Data, horário e docentes convidados:
Dia 26-02-2019 – das 08h30 às 16h

Nº NOME RG UNIDADE

1) Luis Fernando Rodrigues do Amaral 32.026.144-X Penitenciária João Batista de Arruda 
   Sampaio” de Itirapina
2) Marcos Domiciano de Castro 32.426.294-2 Centro de Detenção Provisória “Félix 
   Nobre de Campos” de Taubaté

1. Dados Gerais:
1.1. Projeto: 220698/3550308/2018;
1.2. Endereço: Rua Almirante Nunes, 157;
1.3. Bairro: Sacoma;
1.4. Município: Sao Paulo;
1.5. Proprietário: Associacao Franciscanas Angelinas Anfragel;
1.6. Responsável pelo Uso: Associacao Franciscanas Ange-

linas Anfragel;
1.7. Responsável Técnico: Alexandre Pereira;
1.8. CREA 5062932923;
1.9. Área existente ou a construir: 334,10;
1.10. Ocupação: Pré-escola;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 10,00.
2. Da Solicitação:
Requerimento do Interessado: bom dia, venho por meio desta 

solicitar a consideração da largura da escada para a edificação em 
tela conforme considerações na analise do projeto esclarecendo que 
se trata de edificação destinada a creche de entidade sem fins lucra-
tivos que atende a comunidade carente da região; trata-se de uma 
edificação existente construida em 1995 conforme documentos 
anexados no processo; esclareço que a lotação máxima por andar 
será de 22 pessoas atendendo o item 7.1.1 com a previsão de piso 
ou fita antiderrapante;  c. previsão de faixas de sinalização refletivas 
no rodapé das paredes do hall e junto às laterais dos degraus; o 
cálculo de população foi feito conforme a largura da escada (1UP); 
esclareço ainda que estamos atendendo o item 6.3 da IT-43/18 com 
as medidas de segurança contra incêndio consideradas

como exigências básicas nas edificações com área menor de 
750 m² e altura inferior a 12 m, conforme segue:

a. extintores de incêndio;
b. iluminação de emergência,
c. sinalização de emergência;
d. instalações elétricas em conformidade com as normas 

técnicas;
e. saídas de emergência;
f. brigada de incêndio;
g. controle de material de acabamento e revestimento 

(CMAR).
Esclareço ainda que como medida adicional iremos prever 

um sistema de detecção de incêndio na edificação afim de 
alertar com mais celeridade os ocupantes da edificação e prever 
uma rápida saida, bem como iremos realizar um treinamento a 
abandono nos moldes da IT-16/18.

Sem mais solicitamos a análise para que possamos dar retorno 
na analise do projeto afim de atender a Prefeitura de São Paulo e 
outros órgãos tendo em vista que somos uma entidade sem fins 
lucrativos e para o correto funcionamento e atendimento as crian-
ças necessitamos do visto do Corpo de Bombeiros; atenciosamente

3. Da Conclusão da Comissão Técnica:
Os integrantes da presente Comissão Técnica de Primeira 

Instância opinam pelo Indeferimento considerando que:
1. A ocupação principal da edificação é Pré-escola (E5);
2. A edificação possui área construída de 334,10 m²;
3. A altura da edificação é de 09,20 metros;
4. Não foi apresentado comprovante de existência da 

edificação e conforme preconiza o item 2.1 da Instrução Técnica 
43/2018, deverá atender o regulamento em vigor;

5. Não foi apresentado impossibilidade técnica para o não 
atendimento da largura da escada conforme previsto na Instru-
ção Técnica 11/2018.

4. Da Homologação:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1912793.

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SAP-13, de 18-2-2019
O Secretário da Secretaria da Administração Penitenciária, 

considerando:
- as disposições constantes da Resolução SAP-155, de 

19-06-2009, alterada pela Resolução SAP-262, de 23-09-2009;
- que o processo que trata da instituição da 3ª CIR na Peni-

tenciária “Nestor Canoa” de Mirandópolis, encontra-se devida-
mente instruído com as informações previstas nos instrumentos 
legais mencionados acima;

- que a regularização da instituição da CIR na Penitenciária 
“Nestor Canoa” de Mirandópolis é procedente, vez que atende 
aos requisitos que normatizam a matéria;

- que os integrantes da CIR em questão já realizaram o 
curso destinado à capacitação para atuação em grupos de inter-
venção rápida, tendo todos obtido o aproveitamento necessário,

- que a CIR da Penitenciária “Nestor Canoa” de Mirandó-
polis está formada nos moldes previstos pela Resolução SAP-
155/2009 e alteração.

Resolve:
Artigo 1º - Regularizar a instituição da 3ª Célula de 

Intervenção Rápida – CIR, na Penitenciária “Nestor Canoa” 
de Mirandópolis da Coordenadoria de Unidades Prisionais da 
Região Oeste do Estado.

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

Resolução SAP-14, de 18-2-2019
O Secretário da Secretaria da Administração Penitenciária, 

considerando:
- as disposições constantes da Resolução SAP-155, de 

19-06-2009, alterada pela Resolução SAP-262, de 23-09-2009;
- que o processo que trata da instituição de 1 CIR na 

Penitenciária “ASP Lindolfo Terçariol Filho” de Mirandópolis, 
encontra-se devidamente instruído com as informações previs-
tas nos instrumentos legais mencionados acima;

- que a regularização da instituição da CIR na Penitenciária 
“ASP Lindolfo Terçariol Filho” de Mirandópolis é procedente, vez 
que atende aos requisitos que normatizam a matéria;

- que os integrantes da CIR em questão já realizaram o 
curso destinado à capacitação para atuação em grupos de inter-
venção rápida, tendo todos obtido o aproveitamento necessário,

- que a CIR da Penitenciária “ASP Lindolfo Terçariol Filho” de 
Mirandópolis está formada nos moldes previstos pela Resolução 
SAP-155/2009 e alteração.

Resolve:
Artigo 1º - Regularizar a instituição de 1 Célula de Interven-

ção Rápida – CIR, na Penitenciária “ASP Lindolfo Terçariol Filho” 
de Mirandópolis da Coordenadoria de Unidades Prisionais da 
Região Oeste do Estado.

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

 Resolução SAP-15, de 18-2-2019

Reconduz ao mandato de Ouvidor do Sistema 
Penitenciário a servidora que especifica

O Secretário da Administração Penitenciária, com fundamen-
to na Lei 10.294/1999, regulamentada pelo Dec 60.399/2014, 
em atendimento ao disposto no seu artigo 9º resolve:

Artigo 1° - Reconduzir a partir de 14-2-2019, a servidora Ana 
Paula Bento da Silva, RG. 34.957.226-4, Assessor Técnico V, ao man-
dato de Ouvidor, da Ouvidoria do Sistema Penitenciário, prevista no 
inciso IX, do artigo 4º do Decreto 46.623, de 21-03-2002.

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

 Resolução SAP-16, de 18-2-2019
O Secretário da Administração Penitenciária, conforme 

alínea “b” do inciso VI, do artigo 48 do Decreto 46.623, de 
21-03-2002, resolve:

Artigo 1º – Fica a Coordenadoria de Unidades Prisionais 
da Região Oeste do Estado, autorizada a receber por doação e 

ser instalado com fitas vermelhas de identificação esta sinalização 
quando da renovação; 2.8 que foi apontado em vistoria que alguns 
hidrantes foram instalados em distâncias superiores a 5 metros da 
entrada principal de cada bloco, solicita que sejam autorizados da 
forma como estão, como regra geral, por tratar-se de local onde 
há melhor acesso para o público interno ou por considerar que tal 
adequação seria inviável, tendo em vista a edificação ser, em sua 
maioria, antiga e em processo de tombamento, o que impossibili-
taria sua adequação.

3. Analisando a solicitação realizada, faz-se necessário tecer os 
seguintes comentários: 3.1. aos pavimentos não utilizados, podem 
ter seu acesso restringido, desde que esteja protegido conforme 
exigências da tabela 6 M4 do Decreto Estadual 56.819/11, porém 
o mesmo deverá solicitar vistoria total da edificação; 3.2 o corredor 
do bloco verde apresenta as medidas compensatórias suficientes 
para atender a solicitação de uso na medida em que consta, 
considerando que não há a possibilidade de ampliação através de 
obras; 3.3 a escada em caracol instalada na capela, considerando 
que não é possível que seja alterada por meio de obras, e possui 
acesso restrito, sendo uma área técnica; portanto, as medidas 
propostas de adequação apresentadas atendem à necessidade do 
local em substituição ao previsto em norma; 3.4 a saída de emer-
gência do bloco cinza, considerando a impossibilidade estrutural 
de adequação, e que possuem outras saídas sendo direcionadas 
para tal, sendo assim as medidas propostas são suficientes; 3.5 a 
escada em leque no teatro, deve atender na íntegra o item 7.1.2 
da IT 43/2018 (capacidade da unidade de passagem (C) reduzida 
em 30%, piso antiderrapante e sinalização refletivas no rodapé das 
laterais dos degraus); 3.6 a escada do prédio violeta construída em 
madeira, deve tratar o material construtivo com tinta intumescente 
para estruturas ou realizar base de apoio em baixo da escada com 
gesso corta-fogo, o guarda-corpo deve possuir 1,05 m e corrimãos 
com alturas padronizadas; 3.7 a exigência de tubulação ser pintada 
na cor vermelho, considerando não haver exigência para pintura na 
Instrução Técnica 19, a proposta pode ser aceita; 3.8 aos hidrantes 
instalado em diversidade de local com o projeto aprovado, ainda 
que tratamos em alguns casos de edificação em processo de tomba-
mento, foi constatado em vistoria que os hidrantes foram recém ins-
talados e são externos, de forma que não alteram características do 
prédio, portanto os argumentos apresentados não foram suficientes 
para que sejam aceitos de forma diversa ao que está normatizado 
na Instrução Técnica 22, exceto em locais onde há mais de uma 
entrada ou acesso principal.

4. Considerando o acima exposto, opino pelo Deferimento 
Parcial do pedido de adequação, exceto ao item 2.8 que não 
foram devidamente justificados e, portanto estes devem ser 
cumpridos como prevê a legislação atual, exceto em locais onde 
há mais de uma entrada ou acesso principal.

5. Se houver a necessidade de atualizações de plantas, esta 
deverá ocorrer através de FAT, e devido a grande quantidade 
de plantas e documentações aprovadas do projeto existente 
deverá apresentar uma pasta AZ (Ofício, 2 furos, transparente) 
para melhor acomodação do arquivo e conservação das folhas.

4. Da Homologação:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 1925876.
 Comunicado
Comissão Técnica de Primeira Instância
Parecer Técnico de CTPI 1920989
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 1920989, do processo abaixo:

1. Dados Gerais:
1.1. Projeto: 236942/3525300/2018;
1.2. Endereço: Avenida Frederico Ozanan, 25;
1.3. Bairro: Vila Santa Maria;
1.4. Município: Jau;
1.5. Proprietário: Villamor - Bercario e Escola de Educação 

Infantil Ltda;
1.6. Responsável pelo uso: Villamor - Bercario e Escola de 

Educação Infantil Ltda;
1.7. Responsável técnico:;
1.8. CREA nº:;
1.9. Área existente ou a construir: 135,10;
1.10. Ocupação: Pré-escola;
1.11. Carga de Incêndio: Médio;
1.12. Altura: 0,00.
2. Da Solicitação:
Requerimento do Interessado: Boa tarde, Prezado Oficial 

analista.
Tudo bem com o senhor?
Elaboramos o referido projeto técnico simplificado, conforme 

número 236942/3525300/2018, toda a documentação anexada 
já foi aprovada, mas na vistoria, o sargento vistoriante constatou 
apenas uma irregularidade: Que a largura do corredor interno não 
atende as normas técnicas vigentes, ou seja, 1,20m de passagem.

Mas já havia sido aprovado anteriormente uma vistoria 
neste mesmo endereço, vide projeto: 196959/3525300/2015.

Informamos que a escola é pequena, somente para crianças 
e nesta referida passagem do corredor, fica somente 10 crianças e 
a largura existente é de 0,95 m, e depois deste corredor existem 
duas outras saídas, sendo uma para esquerda e outra para direita, 
e o corredor externo de saída possui 5m de largura, e as saídas de 
frente para a via pública, tem 4 metros e 1 metro respectivamente. 
Diante do exposto solicitamos que os senhores avaliem a situação 
com clareza, e possam nos conceder a liberação.

Agradecemos antecipadamente.
Edivaldo Extintores
3. Da Conclusão da Comissão Técnica:
1. A edificação avaliada por esta comissão possui 

135,10 m² de área construída, térrea, tendo sua ocupação 
enquadrada como Escola de educação infantil, com divisão 
E-5; 2. A vistoria foi comunicada em 28-12-2018 por pos-
suir corredores de saída de emergência que não atendem 
a largura mínima exigida por norma, o proprietário alega 
que a construção é existente, já possuiu AVCB emitido no 
ano de 2015, com validade expirada em 19-01-2019 (PTS 
196959/3525300/2015) e esclarece que o local trata-se de 
uma pequena escola e que somente transitam, no máximo 
10 crianças por este corredor, sendo sua largura de 0,95m 
e que após este acesso, há outras duas saídas, ambas com 
largura bem superior ao exigido por norma; 3. Analisando a 
solicitação se faz necessário tecer os seguintes comentários: 
3.1. de acordo com a IT-11/18 do Decreto Estadual 56.819, 
item 5.4.2, alínea “a” determina que a largura mínima da 
saída de emergência, para as escadas, os acessos (corredores 
e passagens) e descarga é de 1,20m no casos gerais; 3.2. 
Considerando que não foi mencionado a impossibilidade 
técnica de realização de reforma, ampliando a largura do cor-
redor; 3.3. considerando ainda que não foi proposto nenhuma 
medida compensatória que seja suficiente para justificar a 
aprovação em desacordo com a norma;

4. Considerando o acima exposto a Comissão Técnica de 
Primeira Instância opina pelo Indeferimento do pedido.

4. Da Homologação:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 1920989.
 19º Grupamento de Bombeiros - Jundiaí
 Comunicado
O Tenente Coronel PM RE 883536-5 Eli José Tavares, CPF 

115.741.528-82, retoma as funções de dirigente da UGE 180374 
– 19º Grupamento de Bombeiros, a contar de 18-02-2019.

 Departamento de Prevenção
 Comunicado
Comissão Técnica de Primeira Instância
Parecer Técnico de CTPI 1912793
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 1912793, do processo abaixo:
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