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VI - Solicitar, quando for o caso, ou pedir a substituição dos 
serviços por inadequação ou vícios que apresentem;

VII – Participar formalmente o Gestor de Contrato das 
providências não atendidas pela empresa contratada, bem como 
subsidiá-lo na sugestão de aplicação de penalidades ao contra-
tado em face do inadimplemento das obrigações;

§ único – os servidores designados para a fiscalização 
e acompanhamento dos contratos atuarão sem prejuízos às 
atribuições que lhes são conferidas em razão do cargo público 
que ocupam.

Designo a servidora Fernanda Paula Baptista, RG. 
24.304.826-9, Agente de Segurança Penitenciária de Classe IV, 
para gerenciar o Contrato administrativo a seguir discriminado:

I - Contrato 005/14-PFS do Processo 926/14-PFS, celebrado 
entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Administração Penitenciária, da Coordenadoria de Unidades Pri-
sionais da Região Metropolitana de São Paulo e da Penitenciária 
Feminina Sant’Ana na qualidade de Contratante e a empresa 
Suprink Brasil Comercial Ltda na qualidade de Contratada para 
a prestação de Serviços de Impressão e Reprografia Corporativa 
nesta Unidade Prisional.

Artigo 4º - Fica incumbido de fiscalizar e acompanhar a 
execução do contrato a que se refere ao § único do artigo 1º 
desta Portaria Normativa, o servidor André Francisco Lizi, RG. 
11.487.649-6, Agente de Segurança Penitenciária de Classe VII, 
como Fiscal.

Artigo 5º - Esta Portaria Normativa entra em vigor a partir 
da data da sua publicação e tem efeito retroativo a 04-06-2019, 
tornando sem efeito a Portaria 055/2019.

 Portaria Normativa-92, de 10-10-2019

Dispõe sobre acompanhamento e fiscalização de 
execução de contratos administrativos

O Diretor Técnico III da Penitenciária Feminina Sant’Ana, 
conforme Decreto 50.265 de 30-11-2005, e,

Considerando o Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, que 
preceitua que a execução dos contratos administrativos deva ser 
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administra-
ção especialmente designado,

Resolve:
Artigo 1º - Descentralizar as atribuições inicialmente pre-

vistas para o Gestor de Contratos Administrativos, celebrados 
por esta Unidade Prisional e as empresas, a fim de otimizar 
os trabalhos de acompanhamento e fiscalização das cláusulas 
contratuais.

§ único – A fim de atender ao disposto no caput deste arti-
go, além do Gestor, fica instituída a figura do Fiscal de Contrato, 
com atribuições específicas pertinentes ao acompanhamento e 
fiscalização da execução do contrato administrativo.

Artigo 2º - Compete ao Gestor de Contrato:
I – Elaborar e implantar sistemas de acompanhamento e 

controle das liquidações de despesas, a fim de evitar realiza-
ções mensais que excedam aquelas inicialmente previstas no 
contrato celebrado, tendo em vista a oscilação da população 
carcerária, comum em Unidades Prisionais;

II - Elaborar expediente próprio de consulta técnica, sempre 
que a mutabilidade contratual mostrar-se conveniente e oportuna 
à Administração, e desde que seja preservado o equilíbrio eco-
nômico e financeiro do contrato celebrado, a ser encaminhado à 
Consultoria Jurídica da Secretaria da Administração Penitenciária, 
através da Assistência Técnica Administrativa do Coordenador de 
Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo;

III – Ratificar, após o preliminar saneamento realizado 
pelos fiscais de contratos administrativos, as notas fiscais e 
encaminhá-las ao Ordenador de Despesas;

IV – Apresentar justificativas formais sobre a prorrogação 
do contrato celebrado, em prol de interesse público da atividade 
penitenciária e apresentá-las ao Ordenador de Despesas;

V - Comunicar, formalmente, ao Dirigente da Unidade Prisio-
nal irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os 
contatos prévios com a contratada;

VI – Formalizar e publicar em Diário Oficial Ato de Notifi-
cação por descumprimento de cláusula contratual, por parte da 
empresa que deixar de observar os deveres que lhe competem;

§ único – o servidor designado para o gerenciamento dos 
contratos atuará sem prejuízos às atribuições que lhes são con-
feridas em razão do cargo público que ocupa.

Artigo 3º - Compete aos Fiscais de Contrato:
I – Conhecer integralmente o teor do contrato a que estiver 

incumbido de fiscalizar e acompanhar, devendo manter em seu 
poder uma cópia, na íntegra, do mesmo, a ser fornecida pelo 
Gestor de Contratos Administrativos desta Unidade Prisional;

II - Acompanhar a execução dos serviços, verificando a 
correta utilização dos materiais, equipamentos, contingente 
em quantidades suficientes para que seja mantida a qualidade 
dos mesmos;

III - Zelar pela fiel execução dos trabalhos, sobretudo no 
que concerne à qualidade dos materiais utilizados e dos serviços 
prestados;

IV - Anotar em Livro de Atas próprio todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

V - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras 
ou a prestação de serviços será cumprida integral ou parcela-
damente, conforme a respectiva natureza do contrato adminis-
trativo celebrado;

VI - Solicitar, quando for o caso, ou pedir a substituição dos 
serviços por inadequação ou vícios que apresentem;

VII – Participar formalmente o Gestor de Contrato das 
providências não atendidas pela empresa contratada, bem como 
subsidiá-lo na sugestão de aplicação de penalidades ao contra-
tado em face do inadimplemento das obrigações;

§ único – os servidores designados para a fiscalização 
e acompanhamento dos contratos atuarão sem prejuízos às 
atribuições que lhes são conferidas em razão do cargo público 
que ocupam.

Designo a servidora Ana Paula Félix Vieira dos Santos, RG. 
21.134.829-6, Oficial Administrativo, para gerenciar o Contrato 
administrativo a seguir discriminado:

I - Contrato PFS 003/2018 do Processo 2165/18PFS, celebrado 
entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária, da Coordenadoria de Unidades Prisionais 
da Região Metropolitana de São Paulo e da Penitenciária Feminina 
Sant’Ana na qualidade de Contratante e a empresa Telefônica Brasil 
S.A, na qualidade de Contratada para a prestação de Serviço Telefô-
nico Fixo Comutado – STFC, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel, 
para chamadas locais e interurbanas, intraestaduais e interestadu-
ais, incluindo assinaturas, destinado ao tráfego de chamadas entre 
a Rede Pública de Telefonia e a Penitenciária Feminina Sant’Ana.

Artigo 4º - Ficam incumbidos de fiscalizar e acompanhar a 
execução do contrato a que se refere ao § único do artigo 1º desta 
Portaria Normativa, os servidores Amaury Rodrigues de Souza, RG. 
12.210.774-3, Oficial Administrativo como 1º Fiscal e Vera Lucia 
Ramos, RG. 6.979.212-4, Auxiliar de Serviços Gerais como 2º Fiscal.

Artigo 5º - Esta Portaria Normativa entra em vigor a partir 
da data da sua publicação e tem efeito retroativo a 04-10-2019, 
tornando sem efeito a Portaria 014/2019.

 Portaria Normativa-93, de 10-10-2019

Dispõe sobre acompanhamento e fiscalização de 
execução de contratos administrativos

O Diretor Técnico III, da Penitenciária Feminina Sant’Ana, 
conforme Decreto 50.265 de 30-11-2005, e,

Considerando o Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, que 
preceitua que a execução dos contratos administrativos deva ser 
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administra-
ção especialmente designado,

Resolve:
Artigo 1º - Descentralizar as atribuições inicialmente previstas 

para o Gestor de Contratos Administrativos, celebrados por esta 

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.

 PENITENCIÁRIA ASP JOAQUIM FONSECA LOPES - 
PARELHEIROS

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Despachos do Diretor Técnico III, de 10-10-2019
Tendo em vista informação do Comunicado de Evento 

179/2019 subscrito por L.G.S, que ensejou a instauração do Pro-
cedimento Apuratório Preliminar 023/2019, e conforme Inciso 
II do Artigo 29 do Decreto 55.214, de 21-12-2009, Determino, 
nos termos do Artigo 264, da Lei 10.261/68, alterada pela Lei 
complementar 942, de 06-06- 2003, a instauração de Apuração 
Preliminar, para averiguação de possível desvio de conduta 
funcional de servidor no desempenho de suas funções, para 
tal feito, Designo o servidor Ricardo Chequer, RG 23.961.646-7, 
para conduzir Apuração Preliminar na qualidade de Autoridade 
Apuradora, e a Servidora Claudia Martins dos Santos Fogaça, 
RG. 07.131.240-01, Agente de Segurança Penitenciária, para 
Secretariar os trabalhos, os servidores ora designados atuarão 
sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, devendo 
iniciar de imediato o trabalho de apuração e concluí-lo no prazo 
de 30 dias, conforme preceitua o § 1º do Artigo 265, respeitada 
a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada.

Tendo em vista informação do Comunicado de Evento 
167/2019 subscrito por S. D. S, que ensejou a instauração do 
Procedimento Apuratório Preliminar 024/2019, e conforme Inci-
so II do Artigo 29 do Decreto 55.214, de 21-12-2009, Determino, 
nos termos do Artigo 264, da Lei 10.261/68, alterada pela Lei 
complementar 942, de 06-06- 2003, a instauração de Apuração 
Preliminar, para averiguação de possível desvio de conduta fun-
cional de servidores quanto a possível facilitação ou inserção de 
ilícitos no ambiente carcerário. Para tal feito, Designo a servidora 
Leia Gonçalves Silva, RG 29.032.320-4, Supervisora Técnica III, 
para conduzir Apuração Preliminar na qualidade de Autoridade 
Apuradora, e o Servidor Paulo Henrique dos Santos Alves, RG. 
34.406.365-3, Agente de Segurança Penitenciária, para 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, respeitada 
a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supracitada.

 PENITENCIÁRIA FEMININA SANT' ANA

 Portaria PFS-90, de 10-10-2019
O Diretor Técnico III resolve:
Artigo 1º - Designar com fundamento na Instrução Nor-

mativa 00004/CGE, de 30-11-2018 e em conformidade com o 
Decreto 63.616, de 31-07-2018, sem prejuízo de suas atividades, 
cargos ou funções, para constituir a Comissão Subsetorial de 
Inventário de Bens Móveis e de Estoques desta Unidade Prisio-
nal, os servidores: como Presidente PAULO Roberto Jacinto Aze-
redo – RG. 17.538.327-3 – Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe II, João Braz da Silva – RG. 17.692.785-2 – Agente de 
Segurança Penitenciária de Classe VII, Elga Pensilvânia da Silva 
Mota – RG.19.782.948-X – Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe III, Maria Rita Garcia de Araujo – RG. 22.944.815-X, 
Agente de Segurança Penitenciária de Classe V e Adriana de 
Souza Paula Sabira – RG. 21.187.014-6 – Agente de Segurança 
Penitenciária de Classe II.

Artigo 2º - No caso dos membros referidos no artigo 1º, na 
ausência do Presidente deverá ser designado o próximo mem-
bro, obedecendo rigorosamente a ordem de designação.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data da 
sua publicação e tem efeito retroativo a 04-10-2019, tornando 
sem efeito a Portaria 106/2018.

 Portaria Normativa-91, de 10-10-2019

Dispõe sobre acompanhamento e fiscalização de 
execução de contratos administrativos

O Diretor Técnico III da Penitenciária Feminina Sant’Ana, 
conforme Decreto 50.265 de 30-11-2005, e,

Considerando o Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, que 
preceitua que a execução dos contratos administrativos deva ser 
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administra-
ção especialmente designado,

Resolve:
Artigo 1º - Descentralizar as atribuições inicialmente pre-

vistas para o Gestor de Contratos Administrativos, celebrados 
por esta Unidade Prisional e as empresas, a fim de otimizar 
os trabalhos de acompanhamento e fiscalização das cláusulas 
contratuais.

§ único – A fim de atender ao disposto no caput deste arti-
go, além do Gestor, fica instituída a figura do Fiscal de Contrato, 
com atribuições específicas pertinentes ao acompanhamento e 
fiscalização da execução do contrato administrativo.

Artigo 2º - Compete ao Gestor de Contrato:
I – Elaborar e implantar sistemas de acompanhamento e 

controle das liquidações de despesas, a fim de evitar realiza-
ções mensais que excedam aquelas inicialmente previstas no 
contrato celebrado, tendo em vista a oscilação da população 
carcerária, comum em Unidades Prisionais;

II - Elaborar expediente próprio de consulta técnica, sempre 
que a mutabilidade contratual mostrar-se conveniente e opor-
tuna à Administração, e desde que seja preservado o equilíbrio 
econômico e financeiro do contrato celebrado, a ser encami-
nhado à Consultoria Jurídica da Secretaria da Administração 
Penitenciária, através da Assistência Técnica Administrativa do 
Coordenador de Unidades Prisionais da Região Metropolitana 
de São Paulo;

III – Ratificar, após o preliminar saneamento realizado 
pelos fiscais de contratos administrativos, as notas fiscais e 
encaminhá-las ao Ordenador de Despesas;

IV – Apresentar justificativas formais sobre a prorrogação 
do contrato celebrado, em prol de interesse público da atividade 
penitenciária e apresentá-las ao Ordenador de Despesas;

V - Comunicar, formalmente, ao Dirigente da Unidade Prisio-
nal irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os 
contatos prévios com a contratada;

VI – Formalizar e publicar em Diário Oficial Ato de Notifi-
cação por descumprimento de cláusula contratual, por parte da 
empresa que deixar de observar os deveres que lhe competem;

§ único – o servidor designado para o gerenciamento dos 
contratos atuará sem prejuízos às atribuições que lhes são con-
feridas em razão do cargo público que ocupa.

Artigo 3º - Compete aos Fiscais de Contrato:
I – Conhecer integralmente o teor do contrato a que estiver 

incumbido de fiscalizar e acompanhar, devendo manter em seu 
poder uma cópia, na íntegra, do mesmo, a ser fornecida pelo 
Gestor de Contratos Administrativos desta Unidade Prisional;

II - Acompanhar a execução dos serviços, verificando a 
correta utilização dos materiais, equipamentos, contingente 
em quantidades suficientes para que seja mantida a qualidade 
dos mesmos;

III - Zelar pela fiel execução dos trabalhos, sobretudo no 
que concerne à qualidade dos materiais utilizados e dos serviços 
prestados;

IV - Anotar em Livro de Atas próprio todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

V - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras 
ou a prestação de serviços será cumprida integral ou parcela-
damente, conforme a respectiva natureza do contrato adminis-
trativo celebrado;

 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. 

Luiz Camargo Wolfmann”, - EAP, por meio do Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Agentes de Segurança Peni-
tenciária, comunica a realização da Oficina Pedagógica, no dia 
21-10-2019, das 13h às 17h, na Secretaria de Defesa Social da 
Prefeitura de Diadema, localizada na Avenida Doutor Ulysses 
Guimarães, 3.399 – Vila Nogueira – Diadema, de acordo com o 
artigo 2º do Decreto 40.540/95, alterado pelo Decreto 53.878/08 
e inciso II, do Artigo 1º, da Resolução SAP 47, de 09-03-2010.

Objetivo: Elaborar o conteúdo pedagógico que será minis-
trado no I Seminário sobre Diversidade Humana da SAP.

Docente: Reginaldo Bombini
Viviana Santiago
Eixo: II-Desenvolvimento Humano/Qualidade de Vida
(EAP-427/2019)

 COORDENADORIA DE REINTEGRAÇÃO 
SOCIAL E CIDADANIA

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 Despacho do Diretor Técnico III, de 10-10-2019
Acolhendo a decisão do servidor responsável, homologo o 

presente certame e o material referente ao Pregão Eletrônico BEC 
380247000012019OC00227, conforme Processo CRSC 248/2016, 
referente à Aquisição de Materiais Permanentes para o Projeto de 
Ampliação da Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas 
Permanentes – Procap – Convênio DEPEN/MJ 822460/2015, na 
seguinte conformidade: Itens 01, 06, 07, 14, e 17 em favor da 
empresa Abracor Comercial Ltda, CNPJ 52.953.494/0001-22, total 
de R$ 151.400,00; Itens 11, 15, 19, 20 e 24 em favor da empresa 
Master Tec Comércio e Serviços Eireli, CNPJ 24.167.869/0001-
93, total de R$ 2.770,00; Itens 12 e 13 em favor da empresa 
Comercial Discon Ltda, CNPJ 14.365.828/0001-58, total de R$ 
14.613,36; Item 22, em favor da empresa Soldaforte Comércio de 
Máquinas Ltda, CNPJ 62.984.885/0001-68, total de R$ 7.780,00. 
Total da Licitação: R$ 176.563,36. (295/2019)

 COORDENADORIA DE UNIDADES 
PRISIONAIS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO

 Despachos do Coordenador, de 10-10-2019
Em face ao pronunciamento da Assessoria Técnica, exarado por 

meio da Informação ATCP 2.916/2019, a qual ratifico e Determino o 
Arquivamento dos presentes autos, tendo em vista que no caso em 
tela não foi possível, com base no conjunto probatório, configurar a 
prática de qualquer ilícito administrativo, em relação às condutas do 
servidor M. H. C. A, RG 42.XXX.XXX-X, até que fato novo justifique 
reanálise, e conforme artigo 272, c/c o artigo 260, inciso IV, da Lei 
10.261/68, alterada pela Lei Complementar 942/2003, Determino 
a instauração de Sindicância em desfavor do servidor: J. C. S. R, RG 
26.XXX.XXX-X, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária - Nível 
II, ficha funcional às fls. 52/53, por deixar de cumprir com seus 
deveres funcionais, uma vez que infringiu, em tese, o disposto no 
artigo 241, incisos III, IX e XIII e artigo 245, inciso II, ambos da Lei 
10.261/68; pelo descumprimento, em tese, do disposto nos artigos 
28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em face ao pronunciamento da Assessoria Técnica, ratifico 
o Despacho GC 0653/2019 às fls. 132/133 e Determino a ins-
tauração de Sindicância pelos motivos anteriormente expostos, 
em desfavor da servidora: C. A. B, RG 21.XXX.XXX-X, Oficial 
Administrativo, por ter infringido, em tese, i inciso IV artigo 23 do 
Decreto 49.577/2005, o artigo 20 e incisos do Decreto 9.543/77, 
bem como os incisos III, IX e XIII do artigo 241 da Lei 10.261/68.

Tendo em vista o Comunicado de Sinistro 051/2019, datado 
de 03-10-2019, e conforme 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 averiguar supostas irregularidades 
funcionais quanto ao acidente de trânsito envolvendo o veículo 
oficial Toyota Hilux SW4, de placas FJT - 9502, e o veículo de 
transporte de presos de placas DJM - 6716. Ficam designados 
os servidores, como Autoridade Apuradora, Edjane José Moreira, 
RG 36.328.803-X, Analista Administrativo e Diego Luiz Antonio 
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.

Tendo em vista os termos do Comunicado de Evento 054/2019, 
e conforme Decreto 57.688/2011, Determino, nos termos do artigo 
264 da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterado pela Lei Complementar 
942, de 06-06-2003, a realização de Apuração Preliminar para 
apurar supostas irregularidades ocorridas em Unidade Prisional 
subordinada à esta Coordenadoria Regional. Avocada a Apuração 
Preliminar 021/2019. Ficam designados os servidores Diego Luiz 
Antonio Marques Silva, RG 44.074.507-X, como Autoridade Apura-
dora, e Edjane José Moreira, RG 36.328.803-X, 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 10-10-2019
Tendo em vista os termos contidos no comunicado de evento 

237/2019, 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 aparelhos celulares e acessórios após arremesso da 
área externa da unidade prisional. Ficam designados os servidores 
Viviane Gonçalves, RG 27.566.545-8, Oficial Administrativo, como 
Autoridade Apuradora e Edison Eduardo Favoreto, RG 18.815.649-
5, ASP V, 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, respei-
tando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da Lei supraci-
tada. Conclusos à Autoridade Apuradora. (CDPBI/ DT III 324/2019)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MAUÁ

 Despacho do Diretor Técnico III, de 2-10-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Sinistro 01/2019 de 26-09-2019, subscrito pelo servidor D.F.S.J e, 
conforme artigo 19, inciso “J” do Decreto 48.927 de 8 de setem-
bro de 2004, reorganizado 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 
na data de 26-09-2019, narrados no Comunicado de Sinistro que 
versa sobre abalroamento envolvendo viatura oficial de placa 
GFZ-6434 e patrimônio 3418. Ficam designados os servidores 
Valdir Saes Rodrigues Junior RG. 27.187.863-0 Agente de Segu-
rança Penitenciária classe IV, como Autoridade Apuradora, e os 
servidores Rafael Kazuo Kamimura, RG. 44.282.573-0, Agente 
de Segurança Penitenciária classe II, e Celso Bordinassi, RG. 
27.989.808-3, Agente de Segurança Penitenciária de classe III 
que irão secretariar os trabalhos. Os servidores ora designados 

 Despacho do Secretário, de 10-10-2019
À vista do contido nos autos e, conforme alínea “b” do 

inciso VI, do artigo 48 do Decreto 46.623, de 21-03-2002, e 
alteração, Autorizo o recebimento dos bens móveis descritos na 
Informação ATG 484/2019, a qual acolho - sendo, 01 acessório 
de computador; 01 acessório de computador adaptador host 
ardvark 12c; 02 acessórios de computador (emulador connect 
pro dvi); 02 acessórios para computador receptor de imagem/
extron/tdp dvi 301rx; 02 acessórios para computador transmis-
sor de imagem/extron/tdp dvi 301rx; 01 acessório para microfo-
ne caótico eywball; 02 cabos de conexão; 02 cabos de energia; 
42 cabos de rede; 04 cabos hdmi perfect paih/700 series; 04 
caixas de som sondmaster SP-500 padrão antigo para compu-
tador; 04 câmeras de circuito fechado/lg/color/câmera model is 
300-n; 01 câmera de circuito fechado/avigilon/1.0-h3ptz-dp20; 
02 câmeras de monitoramento para vigilância marca Flir FX; 
02 cortadores de grama Black & Decker GL 300 350w; 04 equi-
pamentos eletrônicos sub woofer S Rock 201; 07 fontes Power 
Supply DJC 3202-01P; 04 gabinetes para microcomputador ATX; 
01 gravador de disco digital DCR Siesse; 01 medidor de pressão 
arterial; 08 memórias de computador embalagem pentes de 4GB 
Din kinston; 01 monitor desfibrilador com acessórios; 01 monitor 
LCD Lilli Put 869 GL; 04 mouses ps2 e bolinha; 01 multímetro; 07 
partes e acessórios de informática Rack para switch; 08 partes e 
peças de equipamento eletrônico para switch juniper; 04 partes 
e peças de equipamento eletrônico módulo juniper; 02 partes e 
peças de impressora cabeça de impressora; 02 pentes de memó-
ria para computador 4GB DDR3 corsair; 01 régua de energia/
Steren; 02 roçadeiras a gasolina 2 Stroje brush cutter; 01 switch 
com acessórios marca Black Hawk 09 portas; 03 switches juni-
per EX 3200-48T; 04 switches juniper EX 4200-48T; 24 teclados 
padrão antigo para computador e 01 televisor Samsung 43’LCD.

 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN

 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. Luiz 

Camargo Wolfmann”, por meio do Centro de Formação e Aperfei-
çoamento de Agentes de Segurança Penitenciária, orientado pelo 
Eixo II - Desenvolvimento Humano/ Qualidade de Vida, comunica 
a realização do Curso de Especialização Técnico- Profissional para 
Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária- 2018 – Fase II - Teste 
de Avaliação Física, e baixa as seguintes instruções:

1. Objetivo: Avaliar a capacidade física do servidor para o 
exercício da função.

2. Público-Alvo: Agentes de Escolta e Vigilância Penitenci-
ária das Unidades Prisionais subordinadas a Coordenadoria de 
Unidades Prisionais da Região Metropolitana do Estado de São 
Paulo, de acordo com o inciso IV, do Artigo 11, da Seção VII – dos 
Deveres e das Obrigações, da Resolução SAP 89, de 24-4-2012.

3. Carga Horária: 05 h/a
4. Os exercícios aplicados na avaliação física serão:
4.1 Flexoextensão de cotovelos em apoio de frente sobre o solo
4.1.1 Objetivo: Avaliar a força do indivíduo nos membros 

superiores.
4.1.2 Desenvolvimento: Posição inicial: deitado, em decúbito 

ventral (peito voltado ao solo), pernas estendidas e unidas, ponta 
dos pés tocando o solo, cotovelos estendidos, mãos espalmadas 
apoiadas no solo, com dedos estendidos e voltados para frente do 
corpo, com a abertura um pouco maior que a largura dos ombros, 
o corpo totalmente estendido (duração do exercício: 1 minuto)

4.2 Resistência abdominal
4.2.1 Objetivo: Avaliar a força abdominal do indivíduo
4.2.2 Desenvolvimento: O avaliado coloca-se em decúbito 

dorsal (de costas voltadas para o chão), com o corpo inteira-
mente estendido, bem como os braços, no prolongamento do 
corpo, acima da cabeça, tocando o solo com as mãos. Através 
de contração da musculatura abdominal, sem qualquer outro 
auxílio, o avaliado adotará a posição sentada, flexionando 
simultaneamente os joelhos. É requisito para a execução correta 
do movimento que os braços sejam levados à frente estendidos 
e paralelos ao solo, e ainda que a linha dos cotovelos ultrapasse 
a linha dos joelhos durante a flexão. Em seguida, o avaliado 
retorna à posição inicial até que toque o solo com as mãos, 
completando um movimento, quando então poderá dar início à 
execução de novo movimento. (Duração do Exercício: 1 minuto)

4.3 Corrida de 12 minutos
4.3.1 Objetivo: Avaliar o condicionamento físico do indiví-

duo para a execução das atividades de longa duração.
4.3.2 Desenvolvimento: O avaliado deve percorrer em 

uma área demarcada e plana, a maior distância possível, com 
precisão de dezena

(10 em 10 metros completos), em 12 minutos, sendo permi-
tido andar durante o teste. O teste terá início através da voz de 
comando "Atenção: Já!" e será encerrado através de dois silvos 
longos de apito no 12º minuto.

4.4 Corrida de 50 metros
4.4.1 Objetivo: Avaliar o indivíduo quanto à agilidade.
4.4.2 Desenvolvimento: O avaliado deve posicionar-se atrás 

da linha de largada, preferencialmente em afastamento antero-
posterior das pernas, devendo o pé da frente estar o mais próximo 
possível da referida linha. Ao ser dada a voz de comando "Atenção: 
Já!", momento em que é acionado o cronômetro, o avaliado deverá 
percorrer, no menor período de tempo possível, os 50 metros exis-
tentes entre a linha de largada e a linha de chegada.

5. Para a realização do TAF, o AEVP deverá apresentar-se 
trajando camiseta na cor camuflado urbano escuro, e calção 
na cor preta, atendendo a Resolução SAP- 42, de 07-04-2017.

6. No dia da avaliação o AEVP deverá apresentar, impres-
cindivelmente a ficha de avaliação devidamente assinada 
pelo Diretor de Centro e assinará o termo de responsabilidade 
declarando-se apto a realização do TAF.

7. O teste resultará em conceito apto ou inapto.
8. Para que o AEVP seja considerado apto deverá atingir no 

mínimo 200 pontos + 1 (mais um) de acordo com a tabela do 
TAF estabelecida. (Anexo 1)

8.1. Cada exercício será avaliado e pontuado individualmente 
em súmula própria com a ciência do docente e do avaliado.

9. O AEVP poderá repetir o exercício apenas uma vez e 
no mesmo dia, caso não consiga atingir a pontuação mínima, 
visando melhorar o resultado obtido, com exceção da corrida 
de 12 minutos.

10. Certificado: Os certificados dos aprovados, serão enca-
minhados à Unidade Prisional.

11. O referido curso poderá pontuar para a promoção por 
merecimento de acordo com o item IV do artigo 6º do Decreto 
53.994/2009.

Local: Estádio Municipal Pedro Benedetti - Av. Papa João 
XXIII, 528 - Vila Noemia, Mauá - SP.

Horário: das 8h às 17h20
Unidade: Centro de Detenção Provisória de Santo André
Data: 16-10-2019
Nome - R.G
Danilo Tosetto-41.583.157-2
Luciano André Dos Santos Paiva-32.612.503-6
Luciano Colombo Tavares-23.799.427-6
Marco Aurelio da Silva Pedrosa-25.285.276-X
Mauricio Luiz de Figueiredo-18.465.699-0
Silvio Sousa Silva-15.696.639-6
Data: 17-10-2019
Nome - R.G
Altemir Francisco Perin-52.570.855-8
Denilson Alexandre de Oliveira-18.117.394-3
Edson Rocha-15.731.931-3
Florisvaldo José Da Silva-35.277.154-1
Jose Augusto Gabriel-18.295.388-9
Luiz Otavio Pereira Lima-33.176.721-1
(EAP-426/2019)
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