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SP – Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora e Natalia 
Daiana Pires Bernardes, RG 42.018.174-X/SP, Agente de Segu-
rança Penitenciária classe I, que irá secretariar os trabalhos. As 
servidoras ora designadas 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. (046/2018)

 PENITENCIÁRIA JOSÉ PARADA NETO - 
GUARULHOS I

 Despacho do Diretor Técnico III, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 066/2019 datado 13-02-2019, subscrito por J. G. S, e con-
forme artigo 75, inciso I, alínia “o” do Decreto 43.277 de 03-07-
1998, alterado pelo Decreto 50.412 de 27-12-2005, 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 irregulares, ocorrido 
em 13-02-2019, na Ala de Progressão Penitenciária (semiaberto) 
que consiste no abandono do sentenciado A. A. Ficam designa-
dos os servidores Julio Cesar Silva Zeferino, RG 22.285.746-8, 
Agente de Segurança Penitenciária nível VI, como Autoridade 
Apuradora, e Rogério Nonato de Oliveira, RG. 22.805.545-4, 
Agente de Segurança Penitenciária nível III, que irá secretariar 
os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem prejuízo 
das atribuições normais de seus cargos, devendo iniciar, de ime-
diato, 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.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO 
PARAÍBA E LITORAL

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA LUIS CESAR 
LACERDA - SÃO VICENTE

 Comunicado
Processo 032/19CDPSV - Edital Eletrônico de Contratações 

380189000012019OC00006. Objeto – "Material Elétrico”. A 
Comissão Julgadora de Licitação em 13-02-2019 procedeu à 
abertura dos envelopes propostas apresentadas, desclassificado 
o item (01) tendo em vista o valor ofertado estar acima do preço 
referencial e classificar os itens pelo critério de menor preço 
ofertado, a empresa conforme abaixo relacionada em ordem 
crescente de valores:

Item 2:

CNPJ/CPF LICITANTE

14636329000158 Dafmaq Comercial Ltda - Me
Item 3:

CNPJ/CPF LICITANTE

14636329000158 Dafmaq Comercial Ltda - Me
Item 4:

CNPJ/CPF LICITANTE

05747111000180 A4 Comércio de Material Elétrico e Hidráulico Ltda Epp
Item 5:

CNPJ/CPF LICITANTE

10987399000108 RRC Materiais para Construção Ltda-Me
Item 6:

CNPJ/CPF LICITANTE

05747111000180 A4 Comércio de Material Elétrico e Hidráulico Ltda Epp
Item 7:

CNPJ/CPF LICITANTE

25054760000102 GMIS Comercial de Ferramentas Eireli - Epp
Item 8:

CNPJ/CPF LICITANTE

10987399000108 RRC Materiais para Construção Ltda-Me
Item 9:

CNPJ/CPF LICITANTE

05747111000180 A4 Comércio de Material Elétrico e Hidráulico Ltda Epp
Item 10:

CNPJ/CPF LICITANTE

21878050000146 Siberiano Comércio de Peças de Refrigeração Eireli - ME
Item 11:

CNPJ/CPF LICITANTE

05747111000180 A4 Comércio de Material Elétrico e Hidráulico Ltda Epp
Fica aberto o prazo de 2 dias úteis para interposição de 

recursos, conforme previsto no subitem 4.2 do Edital Eletrônico 
de Contratações supra mencionado e onde couber a Lei de Lici-
tações Federal 8.666/93 e Lei Estadual 6.544/89.

 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Diante das instruções dos autos que aprovo referen-

te ao Processo 031/19CDPSV – Edital Oferta de Compra 
38018900012018OC00007, que trata aquisição de “Material 
para Conservação” homologo a presente licitação os itens 
(04 e 12) a empresa C&M Catel Comercial Ltda-ME – CNPJ 
30.461.276/0001-38, o item (09) a empresa Sara Regina For-
tunato Com Met Equip EPP – CNPJ 25.185.683/0001-20, os 
itens (03 e 06) a empresa Vo Zezo Comercial Ltda ME – CNPJ 
21.978.835/0001-90, o item (01) a empresa SB Multicom Com 
Eireli ME – CNPJ 21.163.633/0001-90, o item (14) a empresa ER 
Comercial Materiais para Solda Ltda – CNPJ 15.135.292/0001-
47, o item (15) a empresa Isopro Isolação e Acessórios Indus-
triais – CNPJ 14.724.961/0001-53, o item (08) a empresa 
Comercial Discon Ltda – CNPJ 14.365.828/0001-58, o item 
(02) a empresa G.P.A. Gerenciamento e Projetos Ltda – CNPJ 
11.175.931/0001-47, o item (13) a empresa D. Lamp Comércio 
de Auto Peças – CNPJ 09.138.191/0001-27.

 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Diante das instruções dos autos que aprovo refe-

rente ao Processo 034/19CDPSV – Edital Oferta de Compra 
38018900012018OC00008, que trata aquisição de “Material de 
Escritório, homologo a presente licitação os itens (10 e 12) a empre-
sa N. Alves Moreira – CNPJ 26.856.629/0001-21, os itens (05 e 06) 
a empresa Luciana Joaquim Yokoyama – CNPJ 24.440.775/0001-46, 
os itens (02, 07 e 08) a empresa Comercial Maciel Mayrinck Ltda 
– CNPJ 22.294.230/0001-43, o item (01) a empresa Arn Nova Era 
Comercial e Serviços Ltda EPP – CNPJ 15.786.607/0001-16.

 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Diante das instruções dos autos que aprovo referen-

te ao Processo 035/19CDPSV – Edital Oferta de Compra 
38018900012018OC00009, que trata aquisição de “Material 
de Acondicionamento e Embalagens” homologo a presente 
licitação o item (03) a empresa Lix-Max Com. de Embalagens 
Ltda - ME – CNPJ 03.411.421/0001-01.

 PENITENCIÁRIA DR. JOSÉ AUGUSTO CÉSAR 
SALGADO - TREMEMBÉ

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Portaria do Diretor, de 19-2-2019
Designando para compor a Comissão Permanente de 

Vistoria de Imóveis, para proceder vistorias nas residências em 
próprios do Estado, situados na Penitenciária Dr José Augusto 
César Salgado de Tremembé, nos termos da Resolução 57, de 
12-07-1995.

circunstância ocorreu apreensão de substâncias entorpecentes 
no interior desta unidade prisional, durante a realização de 
revista (Blitz) nos Raios II, III, IV, V, VI, VII e VIII, com apoio do 
(GIR), onde foram apreendidos substancias ilícita de uso proibi-
do, no interior deste Estabelecimento Prisional. Conforme artigo 
44, da Resolução SAP 139/2017, capitulo I, 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 condições e natureza da Apreensão 
de materiais ilícitos no interior deste CDP. Ficam designados os 
servidores, W.L, Agente de Segurança Penitenciária na qualidade 
de Autoridade Apuradora, e o agente F.O.D, 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 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. (DG 9/2019)

 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 067/2019, Advindo da Diretoria de Centro de Segurança, 
conforme também Boletim de ocorrência 903/2019 lavrado no 
56º DP de Vila Alpina datado de 14-02-2019, relatando em que 
circunstância ocorreu Apreensão de Materiais Ilicitos no Interior 
Desta Unidade Prisional, durante a realização de revista (Blitz) 
nos Raios II, III, IV, V, VI, VII e VIII, com apoio do (GIR), onde foram 
apreendidos materiais ilícitos, de uso proibido, no interior deste 
Estabelecimento Prisional. Conforme artigo 44, da Resolução SAP 
139/2017, capitulo I, 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 condições e natureza da Apreensão de materiais ilícitos no 
interior deste CDP. Ficam designados os servidores, W.L, Agente de 
Segurança Penitenciária na qualidade de Autoridade Apuradora, e 
o agente F.O.D, Agente de Segurança Penitenciária que irá secre-
tariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem pre-
juízo 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. (DG 10/2019)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE FRANCO 
DA ROCHA

 Apostila do Diretor, de 18-2-2019
Autorizando, nos termos do § 8º, do art. 65, da Lei Federal 

8.666/93, a readequação de preço, do Contrato CDPFR 003/17, 
à base de - 3%, em conformidade com a renegociação realizada 
com a empresa contratada, visando dar atendimento ao Decreto 
Estadual número 64.066 de 02-01-2019, que estabelece dire-
trizes para reavaliação e renegociação de contratos, passando 
o valor a vigorar da seguinte conformidade: Valor atual do 
Contrato: de R$ 30.828,00. Valor com a aplicação de -3%: R$ 
29.903,16. Efetue-se os procedimentos de praxe quanto à liqui-
dação das despesas resultantes. (Processo 193/16-CDP)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE 
DIADEMA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos constantes dos Comunicados de 

Evento 021 e 022/2019, subscrito pela servidora E.N.B. e conforme 
Decreto 49.984 de 06-09-2005, que criou o Centro de Detenção 
Provisória de Diadema, 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 16-02-2019, apreensão de substâncias 
ilícitas com visitantes. Ficam designados os servidores Paulo 
Sergio de Almeida Uzilin, RG 48.380.229-3, Agente de Segurança 
Penitenciária como Autoridade Apuradora e Glaucia Helena Leite 
de Siqueira, RG: 19.276.898-0, 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, conforme preceitua o §1º do artigo 265, res-
peitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da referida 
Lei supracitada. Conclusos à Autoridade Apuradora. (014.2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 023/2019, subscrito pela E.L.R. e conforme Decreto 
49.984 de 06-09-2005, que criou o Centro de Detenção Provi-
sória de Diadema, 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 15-02-2019, apurar irregularidade 
funcional praticado pela R.P.D.O, a qual supostamente entregou 
documento falso destinado à regularização de frequência. 
Ficam designados os servidores Paulo Sergio de Almeida Uzilin, 
RG 48.380.229-3, Agente de Segurança Penitenciária como 
Autoridade Apuradora e Glaucia Helena Leite de Siqueira, RG: 
19.276.898-0, Agente de Segurança Penitenciária que irá secre-
tariar 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 referida Lei supraci-
tada. Conclusos à Autoridade Apuradora. (015.2019)

 PENITENCIÁRIA FEMININA SANT' ANA

 Retificação do D.O. de 16-2-2019
Onde se lê Placa CFY-2684, leia-se Placa FVA-0258. Referen-

te ao Despacho do Diretor Tecnico III, de 11-02-2019.
 Despacho do Diretor Técninco III, de 14-2-2019
Tendo em vista os termos constantes dos Comunicados de 

Evento 35 e 36/2019, elaborados por Agentes de Segurança Peni-
tenciária, que foram encaminhados pela Diretoria do Centro de 
Segurança e Disciplina, e, conforme artigo 9, inciso IV, do Decreto 
de criação da Penitenciária Feminina Sant’ana, Determino, nos ter-
mos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei 
Complementar 942, de 06-06-2003, realização de Apuração Preli-
minar para apurar eventuais responsabilidades funcionais quanto 
à apreensão de aparelhos de telefonia celular e acessórios durante 
a realização de revista geral nesta Unidade Prisional. Ficam 
designados os servidores Renata de Jesus Lima, RG. 28.612.090-2, 
Agente de Segurança Penitenciária de Classe III, como Autoridade 
Apuradora, e Leôncio Ranieri Cristovão, RG. 15.564.048-3, Agente 
de Segurança Penitenciária de Classe VII, que irá secretariar os 
trabalhos. Os membros 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 da referida Lei supracitada.(24/2019)

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA 
FEMININO DRA. MARINA MARIGO CARDOSO DE 
OLIVEIRA - BUTANTAN

 Despacho do Diretor Técnico III, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 056 de 15-02-2019, subscritos por F. S.de S. e, conforme 
artigo 27 do Decreto 57.187 de 02-08-2011, 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 no mesmo 
dia do Comunicado supracitado, nesta unidade e que consistem 
na agressão praticada pela reeducanda Daniele da Silva Mariano 
– matr. 549.659-1 contra a servidora F. S. de S. Ficam designadas 
as servidoras Scheilha Alexandra Polistchuk, RG 24.177.187-0/

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA 
INDEPENDÊNCIA

 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos constantes nos Comunicados 

de Evento 056-057-059-060-065-066 e 070/2019, advindo da 
Diretoria de Centro de Segurança, relatando em que circunstância 
ocorreram apreensão de materiais ilícitos no interior desta unida-
de prisional, durante a realização de revista (Blitz) nos Raios II, III, 
IV, V, VI, VII e VIII, com apoio do (GIR), onde foram apreendidos 
materiais ilícitos, de uso proibido, no interior deste Estabelecimen-
to Prisional. Conforme artigo 44, da Resolução SAP 139/2017, 
capitulo I, 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 condições 
e natureza da Apreensão de materiais ilícitos no interior deste 
CDP. Ficam designados os servidores, W.L, Agente de Segurança 
Penitenciária na qualidade de Autoridade Apuradora, e o agente 
F.O.D, 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, conforme 
preceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva do § 2º do 
mesmo artigo, todos das leis supracitadas. (DG 4/2019)

 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 055/2019, Advindo da Diretoria de Centro de Segurança, 
conforme também Boletim de ocorrência 898/2019 lavrado no 
56º DP de Vila Alpina datado de 14-02-2019, relatando em que 
circunstância ocorreu apreensão de materiais ilicitos no interior 
desta unidade prisional, durante a realização de revista (Blitz) 
nos Raios II, III, IV, V, VI, VII e VIII, com apoio do (GIR), onde foram 
apreendidos materiais ilícitos, de uso proibido, no interior deste 
Estabelecimento Prisional. Conforme artigo 44, da Resolução SAP 
139/2017, capitulo I, 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 condições e natureza da Apreensão de materiais ilícitos no 
interior deste CDP. Ficam designados os servidores, W.L, Agente de 
Segurança Penitenciária na qualidade de Autoridade Apuradora, e 
o agente F.O.D, Agente de Segurança Penitenciária que irá secre-
tariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem pre-
juízo 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. (DG 5/2019)

 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 058/2019, advindo da Diretoria de Centro de Segurança, 
conforme também Boletim de ocorrência 899/2019 lavrado no 
56º DP de Vila Alpina datado de 14-02-2019, relatando em que 
circunstância ocorreram apreensão de materiais ilícitos no interior 
desta unidade prisional, durante a realização de revista (Blitz) 
nos Raios II, III, IV, V, VI, VII e VIII, com apoio do (GIR), onde foram 
apreendidos materiais ilícitos, de uso proibido, no interior deste 
Estabelecimento Prisional. Conforme artigo 44, da Resolução SAP 
139/2017, capitulo I, 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 condições e natureza da Apreensão de materiais ilícitos no 
interior deste CDP. Ficam designados os servidores, W.L, Agente de 
Segurança Penitenciária na qualidade de Autoridade Apuradora, e 
o agente F.O.D, Agente de Segurança Penitenciária que irá secre-
tariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem pre-
juízo 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. (DG 6/2019)

 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 061/2019, Advindo da Diretoria de Centro de Segurança, 
conforme também Boletim de ocorrência 897/2019 lavrado no 
56º DP de Vila Alpina datado de 14-02-2019, relatando em que 
circunstância ocorreu apreensão de materiais ilícitos no interior 
desta unidade prisional, durante a realização de revista (Blitz) 
nos Raios II, III, IV, V, VI, VII e VIII, com apoio do (GIR), onde foram 
apreendidos materiais ilícitos, de uso proibido, no interior deste 
Estabelecimento Prisional. Conforme artigo 44, da Resolução SAP 
139/2017, capitulo I, 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 condições e natureza da Apreensão de materiais ilícitos no 
interior deste CDP. Ficam designados os servidores, W.L, Agente de 
Segurança Penitenciária na qualidade de Autoridade Apuradora, e 
o agente F.O.D, Agente de Segurança Penitenciária que irá secre-
tariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem pre-
juízo 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. (DG 7/2019)

 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 062/2019, Advindo da Diretoria de Centro de Segurança, 
conforme também Boletim de ocorrência 900/2019 lavrado no 
56º DP de Vila Alpina datado de 14-02-2019, relatando em que 
circunstância ocorreu apreensão de materiais ilícitos no interior 
desta unidade prisional, durante a realização de revista (Blitz) 
nos Raios II, III, IV, V, VI, VII e VIII, com apoio do (GIR), onde foram 
apreendidos materiais ilícitos, de uso proibido, no interior deste 
Estabelecimento Prisional. Conforme artigo 44, da Resolução SAP 
139/2017, capitulo I, 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 condições e natureza da Apreensão de materiais ilícitos no 
interior deste CDP. Ficam designados os servidores, W.L, Agente de 
Segurança Penitenciária na qualidade de Autoridade Apuradora, e 
o agente F.O.D, Agente de Segurança Penitenciária que irá secre-
tariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem pre-
juízo 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. (DG 8/2019)

 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 062/2019, Advindo da Diretoria de Centro de Segurança, 
conforme também Boletim de ocorrência 900/2019 lavrado no 
56º DP de Vila Alpina datado de 14-02-2019, relatando em que 
circunstância ocorreu apreensão de materiais ilicitos no interior 
desta unidade prisional, durante a realização de revista (Blitz) 
nos Raios II, III, IV, V, VI, VII e VIII, com apoio do (GIR), onde foram 
apreendidos materiais ilícitos, de uso proibido, no interior deste 
Estabelecimento Prisional. Conforme artigo 44, da Resolução SAP 
139/2017, capitulo I, 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 condições e natureza da Apreensão de materiais ilícitos no 
interior deste CDP. Ficam designados os servidores, W.L, Agente de 
Segurança Penitenciária na qualidade de Autoridade Apuradora, e 
o agente F.O.D, Agente de Segurança Penitenciária que irá secre-
tariar os trabalhos. Os servidores ora designados atuarão sem pre-
juízo 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. (DG 8/2019)

 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 063/2019, Advindo da Diretoria de Centro de Segurança, 
conforme também Boletim de ocorrência 905/2019 lavrado no 
56º DP de Vila Alpina datado de 14-02-2019, relatando em que 

Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 
Evento 16/2019, datado de 06-02-2019, subscrito pelo servidor 
D.S.S, RG 33.XXX.XXX-X, do Centro de Escolta e Vigilância, 
e usando da atribuição que me é conferida pelo Decreto 
57.688/2011, 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 investigar 
supostas irregularidades funcionais acerca do não cumprimento 
de apresentação judicial da presa M.F, Matrícula 7.XX.XXX. Ficam 
designados os servidores Adriana Pereira Lopes, RG 19.978.268-4, 
Analista Administrativo, como Autoridade Apuradora, e Diego Luiz 
Antônio Marques Silva, RG 44.074.507-X, Assessor Técnico III, 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.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CHÁCARA 
BELÉM I

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos contidos no comunicado de evento 

265/2018, e 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 acessórios e aparelhos celulares após arremesso da 
área externa da unidade prisional. Ficam designados os servidores 
Viviane Gonçalves – RG 27.566.545-8, como Autoridade Apuradora 
e Edison Eduardo Favoreto, RG 18.815.649-5, ASP V que irá secreta-
riar 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 424/2018)

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

 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos da representação contida nos Comu-

nicados de Evento 181 de 2019, de 15-01-2019, subscrito por A.F.O. 
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 15-01-2019, e que 
consiste na apreensão de uma chave da marca "Gold" na emba-
lagem do Sedex, enviado ao preso: Eder Victor Queiroz dos Santos, 
matrícula: 639.246-0. Ficam designados os servidores Rosemary 
Ramos Martins, RG 12.100.266, ASP IV, como Autoridade Apuradora 
e Claudinei Teixeira de Souza, RG 22.169.525-8, ASP VI, 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.010/2019) (10/2019)

 Despacho do Diretor, de 19-2-2019
Tendo em vista os termos da representação contida nos 

Comunicados de Evento 220 de 2019, de 08-02-2019, subscrito 
por L.P.M.O. 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 
08-02-2019, e que consiste na soltura indevida do detento Alex 
Oliveira do Nascimento, matrícula 581.862-0. Ficam designados 
os servidores Rosemary Ramos Martins, RG 12.100.266, ASP IV, 
como Autoridade Apuradora e Claudinei Teixeira de Souza, RG 
22.139.525-8, ASP VI, 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.025/2019) (25/2019)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA ASP NILTON 
CELESTINO - ITAPECERICA DA SERRA

 Despachos do Diretor Técnico III, de 18-2-2019
Determinando:
de acordo com o Comunicado de Evento 020/2019, e, con-

forme Decreto 49.577, de 04-05-2005, nos termos dos artigos 
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, objetivando investigar eventual responsabilidade 
funcional, em relação a soltura indevida de preso desta Unidade 
Prisional. Ficam designados os servidores Osvaldo Antonio 
Coradi, RG: 40.669.395-X, Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe II, como Autoridade Apuradora e José Luis Rodrigues, 
RG: 14.834.083-0, Agente de Segurança Penitenciária Classe III, 
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, res-
peitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, ambos da referida 
Lei supracitada. (Despacho 042/2019).

de acordo com o Comunicado de Evento 021/2019, e, con-
forme Decreto 49.577, de 04-05-2005, nos termos dos artigos 
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, objetivando investigar eventual responsabilidade 
funcional, em relação a disparo acidental de arma de fogo 
efetuado pelo servidor A. B, em 16-02-2019. Ficam designados 
os servidores Osvaldo Antonio Coradi, RG: 40.669.395-X, Agente 
de Segurança Penitenciária de Classe II, como Autoridade Apura-
dora e José Luis Rodrigues, RG: 14.834.083-0, Agente de Segu-
rança Penitenciária Classe III, 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, ambos da referida Lei supracitada. (Despacho 043/2019).

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA III DE 
PINHEIROS

 Despacho do Diretor Técnico III, de 7-12-2018
Em virtude da notícia referente a não apresentação do 

preso W.R.S, matricula SAP 844.922-5, no Fórum de Osasco, e, 
conforme artigo 20, do Decreto 52.865 de 03-04-2008, Determi-
no, nos termos do artigo 264 da Lei 10.261 de 28-10-1968, alte-
rada pela Lei Complementar 942 de 06-06-2003, a instauração 
do Procedimento Apuratório Preliminar sob o 32/2018, para o 
devido esclarecimento dos fatos. Ficam designados os servido-
res Alex Diego Batista, portador do RG 45.716.422-0, Agente 
de Segurança Penitenciária III, como Autoridade Apuradora e 
Mauricio Fernandes, portador do RG 25.278.434-0, Agente de 
Segurança Penitenciária da Classe I, 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, confor-
me preceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva do §2º 
do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada.
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