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 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA "DR. 
EDUARDO DE OLIVEIRA VIANNA" DE BAURU

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Portaria do Diretor, de 21-2-2019
Designando:
nos termos do Artigo 3º, inciso IV, do Decreto 47.297 de 

06-11-2002 com fundamento, c.c. o Artigo 6º Inciso IV, da 
Resolução CEGP – 10, de 19-11-2002, os servidores a seguir, 
para exercerem as funções, sem prejuízo de suas atividades 
normais, de Pregoeiro, Suplente, Subscritor e Equipe de Apoio 
como segue:

Pregão Eletrônico 001/2019 CPPEOV Bauru, do processo 
020/2019 -CPPEOV Bauru, que trata da aquisição de Contrata-
ção de Empresa para Prestação de Serviços de Impressão Cor-
porativa por meio de Outsourcing, para o período de 30 meses, 
com início em 01-06-2019 a 30-11-2021.

Pregoeiro: Emilio Peral Camaforte RG. 13.343.734-6
Suplente: Eliane Ribeiro Guimarães Reghini RG. 20.562.450-9
Equipe de Apoio: Paulo Roberto Bini RG. 20.558.512-7
Subscritor do Edital: Renata Barbosa, RG. 18.218.212-5
Autoridade do Pregão: Wilson Elorza Junior, RG 11.226.746;
nos termos do Artigo 3º, inciso IV, do Decreto 47.297 de 

06-11-2002 com fundamento, c.c. o Artigo 6º Inciso IV, da Reso-
lução CEGP – 10, de 19-11-2002, os servidores a seguir, para 
exercerem as funções, sem prejuízo de suas atividades normais, 
de Pregoeiro, Suplente, Subscritor e Equipe de Apoio como segue:

Pregão Eletrônico 002/2019 CPPEOV Bauru, do processo 
046/2019 -CPPEOV Bauru, que trata da aquisição de Contrata-
ção de Empresa para Prestação de Serviços Contínuos de Coleta, 
Analise, Limpeza e Tratamento da Agua consumida diariamente 
nesta Unidade Prisional.

Pregoeiro: Eliane Ribeiro Guimarães Reghini RG. 20.562.450-9
Suplente: Renata Barbosa, RG. 18.218.212-5
Equipe de Apoio: Paulo Roberto Bini RG. 20.558.512-7
Subscritor do Edital; Renata Barbosa, RG. 18.218.212-5
Autoridade do Pregão: Wilson Elorza Junior, RG 11.226.746.

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE 
JARDINÓPOLIS

 Despacho do Diretor Técnico III, de 20-2-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 103/2019 de 12-02-2019, subscrito por Ricardo Adriel 
Pacanhella, e conforme artigo 40, inciso IX, do Decreto 59.337, 
de 03-07-2013, 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 dia 12-02-2019, na portaria, que 
consistem na apreensão de substância supostamente entorpe-
cente análoga a “maconha” em posse do sentenciado Rogerio 
Olimpio Prudente – matrícula 931.151. Ficam designados os 
servidores Geriel Genaro RG 19.406.640-X, Supervisor Técnico 
III como autoridade apuradora, e Vitor Henrique Salvador RG 
22.351.259-X, 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, 
respeitando a ressalva do §2º do mesmo artigo, todos das leis 
supracitadas. Conclusos à Autoridade Apuradora. (031/2019)

 PENITENCIÁRIA NELSON MARCONDES DO 
AMARAL - AVARÉ II

 Despacho do Diretor Técnico III, de 15-2-2019
Tendo em vista os termos da representação contida no Comu-

nicado de Evento 024/2019, datado de 11-02-2019, subscrito por 
Edir Gonçalves, Agente de Segurança Penitenciária, e conforme 
Decreto 42.371 de 21-10-1997, alterado pelo Decreto 49.642 de 
01 de junho de 2.005, 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 fatos irregulares ocorridos nesta Unidade Prisional, que 
consiste na apreensão de entorpecente de autoria do sentenciado 
M.S, matrícula 752.490. Ficam designados os servidores Vanessa 
Lorena Felcher Silveira RG 22.212.412, Agente de Segurança Peni-
tenciária como Autoridade Apuradora e Márcio Henrique da Silva, 
RG. 28.095.527-3, Supervisor 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. (003/2019)

 PENITENCIÁRIA ORLANDO BRANDO FILINTO - 
IARAS

 Despacho do Diretor, de 21-2-2019
Tendo em vista os termos das representações contidas no 

Comunicado de Evento 54/2019, datado de 21-02-2019, subs-
crito pelo servidor Ovidio Alexandre Gabriel, e conforme Decreto 
42.371/97 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, com vistas a 
averiguar possível responsabilidade funcional quanto ao óbito do 
sentenciado JNCA, no Pronto Socorro Municipal de Avaré. Ficam 
designados os servidores Janice Nazareth dos Santos Leal, RG 
13.708.589-8, Supervisor Técnico III, como Autoridade Apuradora e 
Fernando Sabino de Godoy, RG 43.010.422-4, Agente de Segurança 
Penitenciária, ora Membro da Equipe de Assistência Técnica, como 
Secretário. 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. (AP 064/2019) (6/2019)

 PENITENCIÁRIA DE MARÍLIA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 20-2-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar para a devi-

da averiguação dos fatos ocorridos no dia 19-02-2019, nos termos do 
artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 e artigos 264 e 265 
da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, 
de 06-06-2003. (Comunicado de Evento 52/2019)(A.P. 007/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 21-2-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar para 

a devida averiguação dos fatos ocorridos no dia 19-02-2019, 
nos termos do artigo 1º da Resolução SAP-139, de 27-10-2017 
e artigos 264 e 265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela 
Lei Complementar 942, de 06-06-2003.(Comunicado de Evento 
53/2019)(A.P. 008/2019)

 PENITENCIÁRIA II DE SERRA AZUL

 Despacho do Diretor Técnico III, de 18-2-2019
Tendo em vista o Comunicado de Evento 037/2019, datado 

de 18-02-2019, subscrito pelo servidor Ailton Bernardes, Agente 
de Segurança Penitenciária de Classe IV, e conforme Decreto 
49.642/05, como também a obrigatoriedade de exercer o 
poder-dever de agir como administrador público; Determino, 
nos termos do artigo 265, da Lei 10.261/68, alterado pela Lei 
Complementar 942/03, a instauração de Apuração Preliminar, 
visando apurar possível falha ou responsabilidade funcional 
ante a apreensão de suposta substância entorpecente encon-
trada durante revista no interior de um envelope de correspon-

rança Penitenciária nível 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, todos das Leis supracitadas.

 Despacho do Diretor Técnico III, de 21-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 074/2019 e 075/2019 datado 19-02-2019, subscrito por 
A. T, e conforme 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 irregu-
lares, ocorrido em 19-02-2019, Ala de progressão Penitenciária 
que consiste na Apreensão de Aparelhos de Telefonia Celular e 
Entorpecentes. Ficam designados os servidores, Julio Cesar Silva 
Zeferino, RG 22.285.746-8, Agente de Segurança Penitenciária 
nível VI como Autoridade Apuradora, e Rogério Nonato de Oli-
veira, 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 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.

 CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE 
FRANCO DA ROCHA

 Despacho do Diretor, de 21-2-2019
Considerando os termos constantes no Comunicado de 

Evento 073/2019, ora subscrito por Agentes Penitenciário o qual 
informa que durante inspeções de rotina, apreenderam materiais 
ilícitos e de uso proibido no âmbito desta Unidade Prisional de 
autoria desconhecida. Conforme artigo 25, inciso III, do Decreto 
52.376 de 19-11-2007, Determino, nos termos dos artigos 264 e 
265 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei complemen-
tar 942, de 06-06-2003, a realização de Apuração preliminar, 
para averiguar possível falha funcional quanto aos fatos supra-
citados. Ficam designados os servidores Ivanildo Pereira da Silva 
– RG. 29.877.115-9, Agente de Segurança Penitenciária, como 
Autoridade Apuradora, e Fernando Augusto Calefi Moreira – RG 
24.166.563-2, também Agente Penitenciário, para 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 §° do artigo 265, respeitando a ressalva 
do §2° do mesmo artigo, todos das leis supracitadas. Conclusos 
à Autoridade Apuradora. (19/2019)

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

 Despacho do Coordenador, de 21-2-2019
Nos termos da Informação ATC II 149/2019, a qual acolho 

“in totum”, e uma vez que a autoria e a materialidade do 
ilícito administrativo encontram-se configuradas, Determino a 
instauração de Processo Administrativo Disciplinar, conforme 
previsto no Art. 270 e como disciplinado pelos Arts. 274 e segs. 
da Lei 10.261/68, em face do servidor F. M. C. C, classificado na 
Penitenciária “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra” de Tremembé, 
por preliminarmente e em tese, haver cometido a conduta típica 
prevista no Art. 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarma-
mento), bem como por infringência ao Art. 241, incisos XIII e XIV, 
da Lei 10.261/68; tendo em vista ainda o disposto no inciso II 
do artigo 256, sujeitar-se-á o servidor acima nomeado a sanção 
prevista no “caput” do art. 256, todos da Lei 10.261/68, a saber, 
demissão. Determino, ainda, o encaminhamento dos autos à D. 
Chefia de Gabinete, com proposta de distribuição a uma das 
Unidades Processantes Permanentes da Pasta.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA "DR. 
JOSÉ EDUARDO MARIZ DE OLIVEIRA" DE 
CARAGUATATUBA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Portaria do Diretor Técnico III, de 21-2-2019
Designando, conforme Decreto Estadual 52.766 de 29-02-

2008, e considerando a necessidade de designação de repre-
sentante da administração com fundamento no artigo 67 da 
Lei Federal 8.666/93, responsável por acompanhar e fiscalizar, 
durante toda sua vigência, a execução dos contratos referente os 
seguintes Pregões Eletrônicos: 767/2018CDPC, 768/2018CDPC,7
69/2018CDPC,843/2018CDPC, 858/2018CDPC e 859/2018CDPC, 
sem prejuízo de suas atribuições e atividades legais, o servidor: 
Euler Batista Alves, RG 30.077.033-9 – Agente de Segurança 
Penitenciária.

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO 
ESTADO

 Despachos do Coordenador, de 21-2-2019
No processo 009/2019-PIIREG, sobre pagamento de despe-

sas com seguro obrigatório – DPVAT; Ratifico, em atendimento 
ao artigo 26, da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 e suas alte-
rações, a situação de inexigibilidade de licitação, declarada pelo 
Diretor Técnico III Substituto da Penitenciária “Sargento PM 
Antonio Luiz de Souza”, de Reginópolis, com fulcro no “caput”, 
do artigo 25, da mesma Lei, em favor da Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT S.A, para pagamento de despesas 
com seguro obrigatório – DPVAT, do exercício de 2019, dos 
veículos pertencentes à subfrota, daquela Unidade Prisional;

No processo 030/2019-CDPB, sobre pagamento de despesas 
com seguro obrigatório – DPVAT; Ratifico, em atendimento ao 
artigo 26, da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 e suas alterações, 
a situação de inexigibilidade de licitação, declarada pelo Diretor 
Técnico III do Centro de Detenção Provisória “ASP Francisco 
Carlos Caneschi”, de Bauru, com fulcro no “caput”, do artigo 
25, da mesma Lei, em favor da Seguradora Líder dos Consórcios 
do Seguro DPVAT S.A, para pagamento de despesas com seguro 
obrigatório – DPVAT, do exercício de 2019, dos veículos perten-
centes à subfrota, daquela Unidade Prisional.

 CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE AVARÉ

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

Evento 009/2019, de 16-02-2019, subscrito pelo Servidor Jorge 
Baldassari Russo, e conforme artigo 10 do decreto 45.271 
de 05-10-2000, 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 
possivel responsabilidade Funcional pelo acidente ocorrido com 
reeducando, nesta Unidade Prisional. Ficam designados os ser-
vidores Danilo Tsukahara Gomes, RG 29.866.456-2, Agente de 
Segurança Penitenciária, Classe V, como Autoridade Apuradora, 
e Fernando Castanho, RG 16.185.833-8, Agente de Segurança 
Penitenciária, Classe 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 pre-
ceitua o §1º do artigo 265, respeitando a ressalva do §2º do 
mesmo artigo, ambos da lei supracitada. Conclusos à Autoridade 
Apuradora.

apurar as condições e natureza da Apreensão de materiais ilíci-
tos 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 9/2019)

 Despacho do Diretor, de 21-2-2019
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 ocorreram 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, 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 ilíci-
tos 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 10/2019)

 PENITENCIÁRIA FEMININA SANT' ANA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 20-2-2019
Tendo em vista os termos constantes de representação con-

tida no Comunicado de Sinistro 008/2019, do Setor de Subfrota 
da Base de Escolta, subscritos pelo servidor O.B. Agente de Escol-
ta e Vigilância Penitenciária e encaminhado pela Assessoria Téc-
nica do Coordenador, e conforme artigo 9º, inciso XIV, do Decre-
to 50.265, de 30-11-2005, Determino, nos termos do artigo 264 
da Lei 10.264, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 
942, de 06-06-2003, a realização da Apuração Preliminar para 
apurar eventuais responsabilidades funcionais, quanto a colisão 
ocorrida no dia 19-02-2019, no acesso a Rodovia Helio Smith, 
quando em deslocamento com viatura Toyota/Hlux de placa 
FDN-9673, conduzida pelo servidor O.B, RG. 25.xxx.xxx-x, AEVP, 
um caminhão de médio porte ao fazer a conversão para entrar 
a direita, a traseira do mesmo atingiu o retrovisor da referida 
viatura, quebrando-o, e que consiste em elucidar os fatos, cuja 
autoria é desconhecida. Ficam designados os servidores Leôncio 
Ranieri Cristovão, RG. 15.564.048-3, Agente de Segurança Peni-
tenciária Classe VII, como Autoridade Apuradora, e a servidora 
Renata de Jesus Lima, RG. 28.612.090, Agente de Segurança 
Penitenciária de classe III, Agente de Segurança Penitenciária de 
classe III que irá secretariar os trabalhos. O membro designado 
atuará sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, 
devendo iniciar, de imediato, 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. (025/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 21-2-2019
Tendo em vista os termos constantes dos Comunicados 

de Sinistro 007/2019, datado de 19-02-2019, subscrito pelo 
servidor R.A.S, RG. 45.xxx.xxx-x, do polo da Base de Escolta, e, 
conforme artigo 9, inciso IV, do Decreto de criação da Penitenci-
ária Feminina Sant’ana, Determino, nos termos do artigo 264 da 
Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei Complementar 942, 
de 06-06-2003, realização de Apuração Preliminar para apurar 
eventuais responsabilidades funcionais quanto à colisão da 
viatura Toyota/Hilux de placa CFY-2665, conduzida pelo servidor 
R.A.S, RG. 45.xxx.xxx-x, durante a realização de manobra de 
desvio. 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. (26/2019)

 PENITENCIÁRIA JOSÉ PARADA NETO - 
GUARULHOS I

 Despachos do Diretor Técnico III, de 21-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 069/2019 datado 18-02-2019, subscrito por F. H. N. A. 
G, e conforme 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 irregula-
res, ocorrido em 18-02-2019, na Ala de Progressão Penitenciária 
(semiaberto) que consiste no abandono dos sentenciados A. C. S, 
e, R. S. G. Ficam designados os servidores Julio Cesar Silva Zefe-
rino, 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 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.

Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 
Evento 070/2019 datado 18-02-2019, subscrito por O. M. J, 
e conforme 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 irregu-
lares, ocorrido em 18-02-2019, Ala de progressão Penitenciária 
que consiste na Apreensão de Aparelho de Telefonia Celular, 
dispensado no pátio do Pavilhão II. Ficam designados os ser-
vidores, 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 Segu-
rança Penitenciária nível 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 pre-
ceitua o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva do § 2º do 
mesmo artigo, todos das Leis supracitadas.

Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 
Evento 071/2019 datado 18-02-2019, subscrito por R. M. S, e 
conforme artigo 75, inciso I, alínia “o” do Decreto 43.277 de 
03-07-1998, alterado pelo Decreto 50.412 de 27-12-2005, Deter-
mino, 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 18-02-2019, Ala de progressão Penitenciária que consiste na 
Apreensão de Aparelho de Telefonia Celular, dispensado no alam-
brado lado externo que circunda o semiaberto. Ficam designados 
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 Segu-

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SANTO 
ANDRÉ

 Portaria do Diretor Técnico III, de 21-2-2019
Elogiando o servidor Antonio Bonifacio da Silva Neto, RG. 

30.059.124-X, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária Nível 
de Vencimentos IV, pela dedicação, zelo, eficiência, respeito ao 
interesse público, proatividade, contribuição inestimável e exce-
lentes trabalhos desenvolvidos junto a esta Unidade Prisional.

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE VILA 
INDEPENDÊNCIA

 Despacho do Diretor, de 21-2-2019
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 ilicitos no interior desta unida-
de prisional, durante a realização de revista (Blitz) nos Raios II, III, 
IV, V, VI, VII e VIII, 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 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 21-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento55/2019, 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 circunstancia ocorreram 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, 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 ilíci-
tos 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 5/2019)

 Despacho do Diretor, de 21-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 58/2019, 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 ilicitos 
no interior desta unidade prisional, durante a realização de 
revista (Blitz) nos Raios II, III, IV, V, VI, VII e VIII, 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 ilíci-
tos 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 6/2019)

 Despacho do Diretor, de 21-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 61/2019, 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 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, 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 ilíci-
tos 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 7/2019)

 Despacho do Diretor, de 21-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 62/2019, 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 ocorreram 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, 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 ilíci-
tos 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 8/2019)

 Despacho do Diretor, de 21-2-2019
Tendo em vista os termos constantes no Comunicado de 

Evento 63/2019, 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 
circunstância ocorreram apreensão de substancias entorpecen-
tes no interior desta unidade prisional, durante a realização de 
revista (Blitz) nos Raios II, III, IV, V, VI, VII e VIII, onde foram apre-
endidas substâncias ilícitas 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 
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