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DO ESTADO. As infrações nele contidas, por caracterizar, em 
tese, crime contra ordem tributária, poderão ser comunicadas ao 
Ministério Público, nos termos da legislação vigente, por meio de 
Representação Fiscal de Crime Contra Ordem Tributária.

(VALORES ORIGINAIS SUJEITO a Juros de Mora, confor-
me artigo 96 da Lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei 
13.918/09)

Contribuinte: GEDALIS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO LTDA

IE: 147.419.505.111 / CNPJ/CPF: 12.422.899/0001-10
Endereço: PRAÇA PADRE MANUEL DA NÓBREGA, 21, 

CENTRO
AIIM - ICMS 4125820-4, de 10-07-2019
Data da Notificação: Considerar-se-á realizada esta noti-

ficação via DEC - Domicílio Eletrônico do Contribuinte no dia 
em que houver a consulta eletrônica ao seu teor ou na data 
do término do prazo de 10 (dez) dias contados da data do seu 
envio ao DEC do notificado, conforme §§2º e 4º do artigo 4º da 
Lei 13.918/2009.

Posto Fiscal de Vinculação (local para apresentação de defe-
sa): PFC-10-TATUAPÉ, Rua Francisco Marengo, 1932 - Tatuapé 
- São Paulo - SP, horário 9:00h às 16h30

Unidade de Julgamento: DTJ-1 - DELEGACIA TRIBUTÁRIA 
DE JULGAMENTO DE SÃO PAULO
ICMS: 140.916,26 JUROS: 29.013,77 MULTA: 171.787,00 TOTAL: 341.717,03

 Comunicado
Decisão do Delegado Regional Tributário de 10-10-2019
Processo 1000374-461960/2018
Tendo em vista a constatação da ocorrência da hipótese 

prevista no inciso II - prática de atos ilícitos que tenham reper-
cussão no âmbito tributário do artigo 31, combinado com o § 2º, 
item 7, alínea “c” do Decreto 45.490/00 (RICMS), devidamente 
apurada mediante regular Procedimento Administrativo, nos ter-
mos das manifestações do AFR autor dos trabalhos e documen-
tos juntados ao processo em epígrafe, e considerando a proposta 
formulada pelo Inspetor Fiscal, o Delegado Regional Tributário 
da DRTC-I-Capital, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 
18, inciso I da Portaria CAT-95/2006, acolhe a proposta formula-
da e DETERMINA a CASSAÇÃO da eficácia da Inscrição Estadual 
do contribuinte abaixo identificado:

AUTO POSTO TREVO IDEAL LTDA
Inscrição Estadual: 115.690.922.115 - CNPJ: 03.518.524/0001-67

Endereço: Avenida Adriano Bertozzi, 200 - Bairro: Jd Nª Sª 
Carmo - São Paulo/SP - CEP: 08.265-000

Desta decisão caberá recurso ao Senhor Subcoordenador 
da Subcoordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, 
Inteligência de Dados e Atendimento, sem efeito suspensivo, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua publicação no Diário 
Oficial do Estado, nos termos do artigo 19 da Portaria CAT-
95/2006. (Republicado por Incorreção)

 Comunicado
Decisões do Delegado Regional Tributário de 10-10-2019
Processo SF- 1000380 -230554/2018
Tendo em vista a constatação da ocorrência da hipótese 

prevista no inciso II - simulação do quadro societário da empresa 
e III - inexistência do estabelecimento para o qual foi concedida 
a inscrição, do artigo 30, do Decreto 45.490/00 (RICMS), devida-
mente apurada mediante regular Procedimento Administrativo, 
nos termos das manifestações do AFR autor dos trabalhos e 
documentos juntados ao processo em epígrafe, e considerando 
a proposta formulada pelo Inspetor Fiscal, o Delegado Regional 
Tributário da DRTC-I-Capital, no uso das atribuições conferidas 
pelo artigo 18, inciso II da Portaria CAT-95/2006, alterado pela 
Portaria CAT-63/2016, acolhe a proposta formulada e DETERMI-
NA o enquadramento na situação cadastral NULA, com efeitos a 
partir de 17-12-2014 do contribuinte abaixo identificado:

NFS PAPELARIA EIRELI - ME
Inscrição Estadual: 144.141.366.110 - CNPJ: 21.578.393/0001-95
Endereço: Rua Dolores Ribeiro, 22 - Bairro: Vila Salete- São 

Paulo/SP - CEP: 03.615-050
Com fundamento no artigo 18, §1º, da Portaria CAT-

95/2006, são considerados inidôneos todos os documentos 
fiscais de emissão atribuída à pessoa jurídica NFS PAPELARIA 
EIRELI - ME a partir de 17-12-2014.

Desta decisão caberá recurso ao Subcoordenador da Subco-
ordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência 
de Dados e Atendimento, sem efeito suspensivo, no prazo de 
30 (trinta) dias contados de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado, nos termos do artigo 19 da Portaria CAT-95/2006, alte-
rado pela Portaria CAT-63/2016. (Republicado por Incorreção)

Comunicado
Processo SF- 1000374 -194403/2019
Tendo em vista a constatação da ocorrência da hipótese 

prevista no inciso III - inexistência do estabelecimento para 
o qual foi concedida a inscrição, do artigo 30, do Decreto 
45.490/00 (RICMS), devidamente apurada mediante regular 
Procedimento Administrativo, nos termos das manifestações do 
AFR autor dos trabalhos e documentos juntados ao processo em 
epígrafe, e considerando a proposta formulada pelo Inspetor 
Fiscal, o Delegado Regional Tributário da DRTC-I-Capital, no uso 
das atribuições conferidas pelo artigo 18, inciso II da Portaria 
CAT-95/2006, alterado pela Portaria CAT-63/2016, acolhe a 
proposta formulada e DETERMINA o enquadramento na situ-
ação cadastral NULA, com efeitos a partir de 27-09-2018 do 
contribuinte abaixo identificado:

NPA COMERCIAL DE FERRO E AÇO EIRELI
Inscrição Estadual: 123.034.240.115 - CNPJ: 25.421.232/0001-44
Endereço: Rua Jorge Washington, 10 - Bairro: Vila Carrão- 

SÃO PAUL/SP - CEP: 03.437-080
Com fundamento no artigo 18, §1º, da Portaria CAT-

95/2006, são considerados inidôneos todos os documentos 
fiscais de emissão atribuída à pessoa jurídica NPA COMERCIAL 
DE FERRO E AÇO EIRELI a partir de 27-09-2018.

Desta decisão caberá recurso ao Subcoordenador da Subco-
ordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência 
de Dados e Atendimento, sem efeito suspensivo, no prazo de 
30 (trinta) dias contados de sua publicação no Diário Oficial do 
Estado, nos termos do artigo 19 da Portaria CAT-95/2006, alte-
rado pela Portaria CAT-63/2016. (Republicado por Incorreção)

 Núcleo de Serviços Especializados - III - IPVA
 Comunicado
Fica Notificado JOÃO VALÉRIO DA SILVA, CPF: 685.903.188-

34, nos termos da Portaria CAT 27/2015 e do Decreto 
59.593/2013, ref. processo GDOC 51085-545969/2019, o Sr. 
Chefe do Núcleo de Serviços Especializados da DRTC-I, DEFERIU 
o pedido de dispensa do pagamento do IPVA do veículo de 
placa CDS-6981, concedendo o benefício fiscal que trará efeitos 
a partir de 31-10-2018.

Fica NOTIFICADO o Sr. SHOJI KURIHARA, CPF: 425.049.618-
04, referente ao processo GDOC 32339-449371/2019, de que o 
Chefe do Núcleo de Serviços Especializados da DRTC-I, nos termos 
da Portaria CAT 27/2015 e Decreto 59.9583/2013, INDEFERIU o 
pedido de dispensa do pagamento do IPVA referente ao veículo 
de placa DQO-1771. Desta decisão poderá apresentar no prazo de 
30 (trinta) dias contados a partir da data da publicação no D.O, 
recurso dirigido ao Sr. Delegado Regional Tributário da DRTC-I.

 Delegacia Regional Tributária da Capital II
 NF 2
Comunicado
Assunto: Notificação - AIIM ICMS
Nos termos do “caput” do artigo 100 e da parte final do §3º 

do artigo 99, ambos do Decreto 54.486/2009, fica o contribuinte 
abaixo identificado NOTIFICADO da lavratura do Auto de Infra-
ção e Imposição de Multa - AIIM por infração à legislação tribu-
tária do ICMS (RICMS/2000 - Decreto 45.490/2000 e alterações 
posteriores) devendo recolher o débito fiscal exigido no AIIM 
ou apresentar defesa, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nos termos do § 4º do artigo 99 do Decreto 54.486/2009, 
durante o prazo para interposição da DEFESA, uma via do AIIM 

 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

 SUBCOORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO, 
COBRANÇA, ARRECADAÇÃO, INTELIGÊNCIA DE 
DADOS E ATENDIMENTO

 DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS
 Delegacia Regional Tributária da Capital I
 NF 4
Comunicado
Interessado: LADY COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA
IE: 148.949.447.113
Origem desta notificação: OSF 01.1.10258/19-7
Em relação às Declarações de Importação (DI’s) cujos 

nºs são relacionados abaixo, importações promovidas pelos 
importadores: UNIOXY INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 05.671.215/0002-39, localizado 
no Estado de Mato Grosso; THY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 04.913.453/0001-60, localizado 
no Estado de Mato Grosso; OZON COMERCIAL E LOGÍSTICA 
LTDA - EPP, CNPJ 11.201.602/0002-04, localizado no Estado de 
Rondônia; em que o notificado é o adquirente da mercadoria 
importada sob a modalidade “Por Conta e Ordem de Terceiros”, 
com desembaraço aduaneiro no Estado do Rio de Janeiro entre 
novembro de 2014 e junho de 2016, apresentar os comprovan-
tes de recolhimentos do ICMS-Importação devido ao Estado de 
São Paulo;

NÚMERO DATA DO NÚMERO DATA DO NÚMERO DATA DO 
DA DI DESEMBARAÇO DA DI DESEMBARAÇO DA DI DESEMBARAÇO

1422400915 04-12-2014 1508180883 11-05-2015 1520813009 04-12-2015
1421363714 07-11-2014 1509452542 27-05-2015 1600970151 21-01-2016
1424034720 17-12-2014 1520129990 23-11-2015 1601709643 03-02-2016
1501576927 28-01-2015 1520225824 26-11-2015 1608368540 03-06-2016
1504537957 12-03-2015 1520561549 08-12-2015

Em relação a TODAS AS OPERAÇÕES que tenham circulado 
fora do território do Estado de São Paulo, apresentar os Conhe-
cimentos de Transporte Rodoviário de Cargas que acobertaram 
as prestações de serviços de transportes do recinto alfandegado 
até o estabelecimento do importador e deste para o estabeleci-
mento do adquirente paulista.

Livros Registro de Entradas onde se encontram registradas 
as operações de importação relacionadas acima.

Todos os documentos solicitados deverão ser apresentados 
na Rua Francisco Marengo, 1932, 3º andar, Tatuapé - São Paulo/SP

Prazo para Atendimento: 02 (dois) dias
Base Legal: Arts. 494, 497 e 535 do R ICMS/00
 Comunicado
AIIM - ICMS 4125820-4, de 10-07-2019
Nos termos do inciso II do artigo 2º da Lei 13.918/2009 e do 

inciso I do art. 27 da Portaria CAT 198/2010, fica o contribuinte 
acima NOTIFICADO da lavratura do Auto de Infração e Imposi-
ção de Multa -AIIM- por infração à legislação tributária do ICMS 
(RICMS/2000 - Decreto 45.490/2000 e alterações posteriores).

Considerar-se-á realizada esta notificação via DEC- Domicí-
lio Eletrônico do Contribuinte- no dia em que houver a consulta 
eletrônica ao seu teor ou na data do término do prazo de 10 
(dez) dias contados da data do seu envio ao DEC do notificado, 
conforme §§2º e 4º do artigo 4º da Lei 13.918/2009.

Na hipótese do contribuinte ter sido notificado pelo portal 
do processo administrativo eletrônico - ePAT - antes de tomar 
ciência da notificação via DEC, considerar-se-á realizada a noti-
ficação pelo acesso ao ePAT, na forma dos artigos 34, §5º e 78, 
§1º, da Lei 13.457/2009.

Nos termos do item 1 do parágrafo único do artigo 6º Lei 
13.918/2009 e do § 3º do artigo 27 da Portaria CAT 198/2010, 
o AIIM, os demonstrativos e demais documentos que o instruem 
foram disponibilizados para consulta do autuado e de seu 
representante habilitado no endereço eletrônico do Portal do 
ePAT - Módulo do Contribuinte: https://www.fazenda.sp.gov.
br/ePAT/portal/ .

Conforme o § 4º do artigo 27 da Portaria CAT 198/2010, 
a notificação por meio eletrônico prevalecerá sobre quaisquer 
outras acaso realizadas.

O contribuinte notificado poderá outorgar procuração 
eletrônica vinculando representantes legais ao AIIM, por meio 
do Portal acima referenciado, os quais se credenciados no ePAT 
também terão acesso a íntegra do processo eletrônico e deverão 
enviar a defesa, recurso, petição e praticar todos os atos proces-
suais por meio do ePAT.

Enquanto os representantes do notificado não se creden-
ciarem no ePAT deverão praticar os atos do processo eletrônico 
na unidade de atendimento ao público externo competente da 
Secretaria da Fazenda, atendendo ao disposto no art. 21 da 
Portaria CAT 198/2010.

Nos termos do “caput” do artigo 100 do Decreto 
54.486/2009, fica o autuado NOTIFICADO a recolher o débito 
fiscal exigido no AIIM ou a apresentar defesa, por escrito, no 
prazo de 30 (trinta) dias.

Nos termos do artigo 95, incisos I e II, da Lei 6.374/89, na 
redação dada pela Lei 13.918/09, de 22-12-2009, em caso de 
liquidação do débito, a multa poderá ser paga com desconto de 
70% dentro do prazo de 15 (quinze) dias ou de 60% dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser observado o disposto no 
§8º deste mesmo artigo 95, contados da data em que se consi-
derar esta notificação realizada, condicionando-se este benefício 
ao pagamento integral do débito e implicando renúncia à defesa 
ou aos recursos previstos na legislação. Nessas duas hipóteses 
não haverá incidência de juros de mora nem de atualização 
monetária referentes. Os valores líquidos para pagamento em 
15 ou 30 dias da notificação do presente AIIM encontram-se no 
Demonstrativo do Débito Fiscal - Quadro 2.

Para gerar a GARE de pagamento acesse o link: http://www.
fazenda.sp.gov.br/guias/demais.asp

A DEFESA deverá ser dirigida ao Julgador Tributário e será 
enviada por meio eletrônico pelo Portal do ePAT supra refe-
renciado, nos termos dos artigos 13, 14 e 15 da Portaria CAT 
198/2010, com documentos e peças em formato pdf (portable 
document format), devendo ser assinada eletronicamente com 
a utilização do aplicativo gerenciador de upload disponibilizado 
pela Secretaria da Fazenda nesse mesmo Portal.

Ressalte-se que a apresentação de defesa acarretará o início 
do processo administrativo tributário nos termos do artigo 33 da 
Lei 13.457/2009, sujeitando o contribuinte às regras processuais 
desta Lei, especialmente quanto à Comunicação Eletrônica dos 
Atos Processuais (artigo 77 e seguintes da Lei 13.457/2009), com a 
respectiva publicação dos atos administrativos por meio de Diário 
Eletrônico próprio da Secretaria da Fazenda, conforme artigo 29 da 
Portaria CAT 198/2010 e artigo 1º da Resolução SF- 20/2011.

Caso o ePAT torne-se indisponível por motivos técnicos, 
impossibilitando ao usuário credenciado o acesso e envio de 
documentos por meio do Portal do ePAT na Internet, durante o 
prazo para interposição da defesa, uma via do AIIM, dos demons-
trativos e demais documentos que o instruem, ficarão à disposição 
do interessado, responsável solidário ou de pessoa legalmente 
habilitada, nas repartições fiscais da Secretaria da Fazenda, nos 
dias úteis e horários de expediente, podendo a defesa ser proto-
colada em papel, em uma das repartições fiscais, obedecendo-se 
às prescrições do artigo 21 da Portaria CAT 198/2010.

Nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 100 do Decreto 
54.486/2009, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da data em 
que se considerar realizada esta notificação sem que haja o 
recolhimento do débito fiscal exigido no AIIM ou acordo de 
parcelamento do débito fiscal ou a apresentação de defesa, o 
AIIM será encaminhado ao Delegado Regional Tributário para 
ratificação e implicar na inscrição do débito na DÍVIDA ATIVA 

De 14-10-2019
Determinando:
a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-

ção dos fatos ocorridos no dia 12-10-2019, 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 321/2019/PRIO e 
AP. 091/PRIO/2019).

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, 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 323/2019/PRIO e 
AP. 092/PRIO/2019).

De 16-10-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 15-10-2019, 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 
324/2019/PRIO e AP. 093/PRIO/2019).

 PENITENCIÁRIA WELLINGTON RODRIGO SEGURA 
- PRESIDENTE PRUDENTE

 Despacho do Diretor, de 16-10-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar para 

averiguação dos fatos registrados no Comunicado de Evento 
365 de 14-10-2019, nos termos do artigo 1º da Resolução SAP-
139/2017 e artigos 264 e 265 da Lei 10.261/1968, alterada pela 
Lei Complementar 942/2003. (AP 053/2019)

 PENITENCIÁRIA JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI - 
MARABÁ PAULISTA

 Despacho do Diretor Técnico III, de 16-10-2019
Determinando a realização da Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 15-08-2019, 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 (Despacho 279/2019 – 
Comunicado de Evento 206/2019 – AP 15/2019).

 PENITENCIÁRIA DE TUPI PAULISTA

 Despacho do Diretor Técnico, de 16-10-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos denunciados como irregulares, 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 Evento 
110/2019 e PAP 009/2019. (PTUPI 077/2019)

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SFP-88, de 16-10-2019

Delega competências relativas à Comissão de 
Assuntos de Assistência à Saúde – CAAS

O Secretário da Fazenda e Planejamento, resolve:
Artigo 1º - Delegar as competências que lhe são afetas, per-

tinentes à Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde - CAAS 
ao Responsável pela Subsecretaria de Gestão.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo os efeitos a 10-10-2019.

 Resolução SFP-89, de 16-10-2019

Altera a composição da Comissão de 
Acompanhamento dos Contratos de Parcerias 
Público-Privadas

O Secretário da Fazenda e Planejamento, à vista do que 
dispõe o parágrafo único, do Artigo 1º, do Decreto 62.540/2017, 
alterado pelo Artigo 244, do Decreto 64.152/2019, resolve:

Artigo 1º - Em cumprimento ao disposto no parágrafo único, 
do Artigo 1º, do Decreto 62.540/2017, alterado pelo Artigo 244, 
do Decreto 64.152/2019, ficam designados, a partir de 15-08-
2019, em substituição aos anteriores, os membros efetivos e 
suplentes da Comissão de Acompanhamento dos Contratos de 
Parcerias Público-Privadas, abaixo indicados:

a) Da Secretaria da Fazenda e Planejamento, na condição 
de Titular e Presidente da Comissão: Tomás Bruginski de Paula, 
RG 1.554.630 – SSP/PR, e na condição de suplente Gustavo 
Carvalho Tapia Lira, RG 27.358.959-3 – SSP/SP;

b) Da Secretaria da Fazenda e Planejamento, na condição de 
Titular: Rosana Mitico Kitazume Kaneko, RG 15.169.763-2 – SSP/
SP, e na condição de suplente, Grace Maria Monteiro da Silva 
Freitas, RG 15.192.107-6 – SSP/SP;

c) Da Companhia Paulista de Parcerias: David Polessi de 
Moraes, RG 28.182.717-5 – SSP/SP, e na condição de suplente, 
Diego Jacome Valois Tafur, RG 5.899.836-1 – SSP/SP;

d) Da Secretaria de Governo: José Ricardo Mega Rocha, RG 
02.650.615-71 – SSP/BA, e na condição de suplente, Paula de 
Lima Rocha Pannunzio, RG 18.918.068-7 – SSP-SP;

e) Da Procuradoria Geral do Estado: Eugênia Cristina Cleto 
Marolla, RG 24.577.936-X – SSP/SP, e na condição de suplente, 
Thiago Mesquita Nunes, RG 34.822.119-8 – SSP-SP.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as Resoluções SF. 19, de 22-02-
2018 e SF. 102, de 20-09-2018.

 Resolução SFP-90, de 16-10-2019

Classifica funções de serviço público para fins de 
atribuição de gratificação pró-labore

O Secretário da Fazenda e Planejamento, com fundamento 
no inciso III, do artigo 157 do Decreto 64.152, de 22-03-2019, 
combinado com a alínea “b”, inciso VI, do artigo 23, do Decreto 
52.833, de 24-3-2008, resolve:

Artigo 1º - Para efeito de atribuição da gratificação pró-
-labore de que trata o artigo 28 da Lei 10.168, de 10-7-1968, 
ficam classificadas 02 (duas) funções de serviço público de Coor-
denador da Fazenda Estadual, destinadas às unidades da Secre-
taria da Fazenda e Planejamento, na seguinte conformidade:

I – Coordenadoria de Orçamento, denominada a partir de 
23-3-2019, como Coordenadoria de Planejamento e Orçamento; e,

II – Coordenadoria de Gestão e Avaliação, denominada a 
partir de 23-3-2019, como Coordenadoria de Gestão.

Artigo 2º - Serão exigidos dos servidores indicados para 
exercer as funções de serviço público, de que tratam os artigos 
1º e 2º desta resolução, os requisitos mínimos de escolaridade 
e experiência profissional fixados no Anexo IV a que se refere o 
inciso I do artigo 2º da Lei Complementar 1.122, de 30-6-2010, 
e alterações.

Artigo 3º - O valor do pró-labore a ser pago aos servidores 
que desempenham ou venham a desempenhar as funções de 
serviço público de que trata esta resolução será fixado em ato 
específico.

Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta 
resolução correrão à conta das dotações próprias consignadas 
no orçamento vigente.

Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01-01-2019, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

 PENITENCIÁRIA DE OSVALDO CRUZ

 Portaria POCruz-21, de 16-10-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária de Osvaldo Cruz, da 

Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Esta-
do, conforme Decreto 46.277 de 19-11-2001, publicado no D.O. 
de 20-11-2001, alterado pelo Decreto 49.642 de 01-06-2005, 
publicado no D.O. de 02-06-2005, considerando o artigo 3º da 
Resolução SAP-98, de 04-05-2010, alterada pelo Artigo 1º da 
Resolução SAP-29, de 13-03-2013, resolve:

Artigo 1º - Instituir, sem prejuízo do cargo ou função que 
exercem, para compor a Comissão Interna da qual será presidente, 
para acompanhamento do processo de destruição por picotamen-
to dos coletes balísticos com prazo de utilização expirados, confor-
me autuado no processo 369/2019-POC: Adilson José Ribeiro, RG 
18.978.763-6, Diretor II do Centro Administrativo; Mauro Pereira 
Nunes, RG 22.505.491-7, Diretor de Divisão do Centro de Escolta 
e Vigilância Penitenciária; Marcos Roberto Pires, RG 25.634.106-0, 
Diretor de Divisão do Centro de Segurança e Disciplina.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da publica-
ção, retroagindo seus efeitos a 10-10-2019.

 PENITENCIÁRIA DE JUNQUEIRÓPOLIS

 Despacho do Diretor, de 16-10-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 15-10-2019, 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 
089/2019) - PAP – 089/2019. (89/2019)

 Despacho do Diretor, de 16-10-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 15-10-2019, 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 
099/2019) - PAP – 099/2019. (99/2019)

 PENITENCIÁRIA ASP LINDOLFO TERÇARIOL FILHO 
DE MIRANDÓPOLIS

 Despacho do Diretor, de 9-10-2019
Determinando a realização da Apuração Preliminar para 

devida apuração dos fatos ocorridos em 08-10-2019 nos termos 
do artigo 264, da Lei 10.261, de 28-10-1968, alterada pela Lei 
Complementar 942, de 06-06-2003, a instauração da Apuração 
Preliminar 020/2019, em razão dos fatos, visando as providên-
cias que o caso requer. (Despacho 072/2019)

 PENITENCIÁRIA SÍLVIO YOSHIHIKO HINOHARA - 
PRESIDENTE BERNARDES

 Despachos do Diretor, de 15-10-2019
Determinando:
a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-

ção dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, no termos do artigo 
1° 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 Eventos 852/2019). AP 
197/2019;

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, no termos do artigo 
1° 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 Eventos 853/2019). AP 
198/2019;

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, no termos do artigo 
1° 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 Eventos 854/2019). AP 
199/2019;

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, no termos do artigo 
1° 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 Eventos 855/2019). AP 
200/2019;

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, no termos do artigo 
1° 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 Eventos 857/2019). AP 
201/2019;

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, no termos do artigo 
1° 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 Eventos 858/2019). AP 
202/2019;

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, no termos do artigo 
1° 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 Eventos 859/2019). AP 
203/2019;

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, no termos do artigo 
1° 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 Eventos 863/2019). AP 
204/2019;

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, no termos do artigo 
1° 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 Eventos 864/2019). AP 
205/2019;

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, no termos do artigo 
1° 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 Eventos 865/2019). AP 
206/2019;

a realização de Apuração Preliminar, para a devida apura-
ção dos fatos ocorridos no dia 14-10-2019, no termos do artigo 
1° 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 Eventos 866/2019). AP 
207/2019.

 PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE SANTANA - 
RIOLÂNDIA

 Despachos do Diretor
De 7-10-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 06-10-2019, 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 
309/2019/PRIO e AP. 089/PRIO/2019).

De 11-10-2019
Determinando a realização de Apuração Preliminar, para 

a devida apuração dos fatos ocorridos no dia 10-10-2019, 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 
316/2019/PRIO e AP. 090/PRIO/2019).
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