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ou em desacordo com a amostra apresentada na fase inicial, 
podendo submetê-lo, se necessário, ao Controle de Qualidade.

IV – Expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou Notifica-
ção no caso de rejeição do material.

Artigo 3º - Nomear, para compor a Comissão de Recebi-
mento de Materiais, os servidores adiante relacionados, sem 
prejuízo do cargo que ocupa, na seguinte conformidade: Leonice 
Pinheiro Pires, RG 20.432.027, Oficial Administrativo; Francinei-
de Vieira Ribeiro Lima, RG 20.177.622-4, Agente de Segurança 
Penitenciária Classe IV; André Luis Reis, RG 19.335.024-5, 
Diretor I de Infra Estrutura e Conservação; Maisa Macedo, RG 
17.824.074-6, Auxiliar de Serviços Gerais; Johnson Renosto, RG 
18.159.958-63, Agente de Segurança Penitenciária Classe IV; 
Marcos Ramos de Oliveira, RG 19.103.653-94, Agente de Segu-
rança Penitenciária Classe VII; Luiz Carlos de Andrade Junior, 
RG 20.772.953-0, Agente de Segurança Penitenciária Classe VI; 
Waldecy Monteiro Murta, RG 18.465.045-8, Diretor de Centro 
de Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária; Kerson Bastos 
Pires, RG 25.995.186-9, Diretor de Centro de Agentes de Escolta 
e Vigilância Penitenciária Substituto, Elis Tadeu Rodrigues, RG 
12.177.998-1, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária Clas-
se IV; José Rocha de Souza, RG 22.431.216-1, Agente de Escolta 
e Vigilância Penitenciária Classe II; Fabio Aparecido Bueno Cle-
mentino, RG 25.370.298-7, Agente de Escolta e Vigilância Peni-
tenciária Classe IV; Ricardo dos Santos Vital, RG 26.240.027-3, 
Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária Classe IV; Marcella 
Luciana Paolone Chaves, RG 24.646.958-4, Diretor Técnico II – 
Trabalho e Educação; Ivanete Ribeiro Santana, R.G. 26.230.100-
3, Diretor do Núcleo de Oficinas.

Artigo 4º - Determinar que nenhum material ou bem possa 
ser liberado aos usuários antes de cumpridas as formalidades 
de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento 
de controle.

Artigo 5º - Na ausência por parte dos gestores fica trans-
ferida a competência de execução e fiscalização aos seus 
respectivos substitutos.

Artigo 6º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua 
publicação.

 Portaria PFC-107, de 23-9-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária Feminina da Capital, 

considerando a necessidade de criação de uma Comissão de 
Recebimento de Gêneros Alimentícios Estocáveis, Hortifrutigran-
jeiros e Perecíveis, resolve:

Artigo 1º - Constituir a Comissão de Recebimento de 
Materiais supracitada, a qual atuará no âmbito desta Unidade 
Prisional.

Artigo 2º - Estabelecer que a Comissão de Recebimento de 
Materiais, que trata o artigo 1º, terá como competências:

I – Receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e à 
qualidade, o material entregue pela contratada, em conformida-
de com as especificações do instrumento de contrato.

II – Rejeitar o material entregue, sempre que estiver fora das 
especificações do contrato ou instrumento equivalente, ou em 
desacordo com a amostra apresentada na fase inicial, podendo 
submetê-lo, se necessário, ao Controle de Qualidade.

III – Solicitar a quem de direito, a indicação de servidor 
habilitado com conhecimento técnico em área especifica, para a 
respectiva análise do material adquirido.

IV – Expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou Notifica-
ção no caso de rejeição do material.

Artigo 3º - Nomear, para compor a Comissão de Recebimen-
to de Materiais, os servidores adiante relacionados, sem prejuízo 
de suas atividades, cargos ou funções, na seguinte conformida-
de: Cintia Aparecida Correa de Souza, RG 20.466.086, Agente 
Técnica de Assistência à Saúde/Nutricionista; Clarice Macedo de 
Jesus Oliveira, RG 18.449.750-4, Agente de Segurança Peniten-
ciária de Classe VII; Érica Cristiane Mengato, RG 25.557.681-X, 
Agente de Segurança Penitenciária de Classe IV; Ivanete Ribeiro 
Santana, RG 26.230.100-3, Diretor do Núcleo de Oficinas; Kátia 
Edvijes Rodrigues, RG 15.380.931-0, Oficial Administrativo; Mar-
cella Luciana Paolone Chaves, RG 24.646.958-4, Diretor Técnico 
II de Trabalho e Educação.

Artigo 4º - Na ausência por parte dos gestores fica trans-
ferida a competência de execução e fiscalização aos seus 
respectivos substitutos.

Artigo 5º - Determinar que nenhum material ou bem possa 
ser liberado aos usuários antes de cumpridas as formalidades 
de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento 
de controle.

Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria PFC-108, de 23-9-2019

Dispõe sobre acompanhamento e fiscalização de 
execução de contratos administrativos

O Diretor Técnico III, da Penitenciária Feminina da Capital, 
conforme Decreto 13.412, de 13-03-1979, alterado pelo Decreto 
57.185, de 02-08-2011, e, Considerando o Artigo 67 da Lei Fede-
ral 8.666/93, que preceitua que a execução dos contratos admi-
nistrativos deva ser acompanhada e fiscalizada por um repre-
sentante da Administração 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.

Parágrafo único – A fim de atender ao disposto no caput 
deste artigo, além do Gestor, fica instituída a figura do Fiscal de 
Contrato, com atribuições específicas pertinentes ao acompa-
nhamento 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 con-
cerne à qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados;

Considerando, ainda, que a atividade de fiscalização do 
cumprimento de metas para alcance dos objetivos pretendidos, 
deve ser exercida pelos servidores que atuam no âmbito desta 
Unidade Prisional, resolve:

Artigo 1º - Designar, a partir do dia 23-09-2019, para exer-
cer a função de “Gestor de Economia”, sem prejuízo de suas 
atividades, cargos e funções, os servidores a seguir elencados: 
Marcos Ribeiro Lourenço, RG 08.217.072-1, Diretor de Centro de 
Segurança e Disciplina, na qualidade de titular, e Deyse Andrade, 
RG 32.528.175-0, Supervisor Técnico III, na qualidade de suplente.

Os Gestores ora designados terão a incumbência de receber 
as informações das áreas envolvidas, procederem à análise dos 
dados oferecidos, elaborando um relatório mensal, inclusive com 
propostas, se for o caso, de ajustes daqueles ainda em descom-
passo com a finalidade do programa.

Por derradeiro, deverá o Gestor reportar-se diretamente a 
esta Diretoria Técnica.

Artigo 2º - Na ausência por parte dos gestores fica trans-
ferida a competência de execução e fiscalização aos seus 
respectivos substitutos.

Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua 
publicação.

 Portaria PFC-103, de 23-9-2019

Dispõe sobre a destruição dos coletes balísticos 
inservíveis, conforme disposto na Resolução SAP-
98, de 04-05-2010, alterada pela Resolução SAP-
130, de 16-06-2010

O Diretor Técnico III da Penitenciária Feminina da Capital, 
considerando as disposições contidas na Resolução SAP-98, 
de 04-05-2010, alterada pela Resolução SAP-130, de 16-06-
2010, que trata da destruição de coletes balísticos inservíveis, 
pertencentes a Órgãos Públicos que integram a Secretária da 
Administração Penitenciária, quando na condição de inservíveis, 
nos termos do que dispõe mencionada Resolução, resolve:

Artigo 1º - Constituir, nos termos do artigo 3º da Resolução 
SAP-98/2010, alterada pela Resolução SAP-130, de 16-06-2010, 
Comissão que terá por finalidade destruir pessoalmente ou 
acompanhar a destruição em local adequado, dos coletes balís-
ticos que tiverem perdido/prejudicada a sua eficácia na forma do 
seu artigo 1°, designando para compô-la, sob sua presidência, 
os seguintes servidores na condição de membros: 1° Membro: 
Marcos Ribeiro Lourenço, RG 08.217.072-1, Diretor do Centro 
de Segurança e Disciplina; 2º Membro: Waldecy Monteiro Murta, 
RG 18.465.045-8, Diretor do Centro de Escolta e Vigilância 
Penitenciária e, 3º Membro: Rôsaly Marisa Barbosa Pio, RG 
18.499.610-7, Diretor II – do Centro Administrativo.

Artigo 2º - A destruição deverá ser feita exclusivamente pelo 
processo de picotamento.

§1º) Os resíduos deverão ser enviados ao Fundo de Solida-
riedade do Estado de São Paulo- FUSSESP.

Artigo 3º - O procedimento deverá ser registrado em Ata, 
que, acompanhada de relatório fotográfico, deverá conter, neces-
sariamente, os seguintes dados:

I – Modelo do Colete;
II – Identificação do Fabricante;
III – Número de Série;
IV – Número Patrimonial;
V – Nível de Proteção;
Parágrafo Único – As atas deverão ser emitidas em 3 vias 

e encaminhadas imediatamente à coordenadoria de Unidades 
Prisionais Metropolitanas de são Paulo, ao Núcleo de Infraestru-
tura, para as providências de Baixa Patrimonial, e ao Arquivo do 
Centro Administrativo desta Unidade Prisional.

Artigo 4º - Na ausência por parte dos membros fica 
transferida a competência de execução e fiscalização aos seus 
respectivos substitutos.

Artigo 5º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua 
publicação.

 Portaria PFC-104, de 23-9-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária Feminina da Capital, 

considerando a necessidade de criação de uma Comissão de 
Recebimento de Material Médico, Odontológico e Laboratorial, 
e de Equipamento Mobiliário Médico, Hospitalar e Odontológico, 
resolve:

Artigo 1º - Constituir a Comissão de Recebimento de 
Materiais supracitada, a qual atuará no âmbito desta Unidade 
Prisional.

Artigo 2º - Estabelecer que a Comissão de que trata o artigo 
1º, terá como competências:

I – receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e a 
qualidade, o material entregue pela contratada, em conformida-
de com as especificações do instrumento de contrato;

II – rejeitar o material entregue, sempre que estiver fora das 
especificações do contrato ou instrumento equivalente, ou em 
desacordo com a amostra apresentada na fase inicial, podendo 
submetê-lo, se necessário, ao Controle de Qualidade;

III – expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou, Notifi-
cação no caso de rejeição do material.

Artigo 3º - Nomear, para compor a referida Comissão, os 
servidores adiante relacionados, sem prejuízo de seus cargos e 
funções, na seguinte conformidade: Adriana Cristina de Moraes, 
RG 33.889.994-7, Diretor Técnico II - Saúde, na qualidade de 
titular; Cintia Aparecida Correa de Souza, RG 20.466.086, Diretor 
Técnico II Substituto - Saúde, na qualidade de suplente; e como 
membros, Marta Eliane de Lima, RG 23.601.890-3, Diretor I - 
Saúde; Rosalina Rodrigues de Oliveira Morales, RG 13.489.183-
1, Enfermeira; e Celina da Silva Prates, RG 13.955.993, Auxiliar 
de Enfermagem.

Artigo 4º - Determinar que nenhum material ou bem possa 
ser liberado aos usuários antes de cumpridas as formalidades 
de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento 
de controle.

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria PFC-105, de 23-9-2019
O Diretor Técnico III, da Penitenciária Feminina da Capital, 

nos termos do inciso IV, § 1º do artigo 3º da Lei Federal 10.520, 
de 17-07-2002, pela presente, resolve:

Artigo 1º - Designar, dentre os servidores deste órgão, sem 
prejuízos de seus cargos e funções, o pregoeiro, subscritor de 
edital, suplente de pregoeiro, e respectiva equipe de apoio, cujas 
atribuições incluem, dentre outras, o recebimento das propostas 
e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem 
como a habilitação e a adjudicação do certame ao(s) licitante(s) 
vencedor(es), na seguinte composição: Pregoeiro e subscritor de 
edital - José Carlos Rocha de Souza, RG 18.361.912-2, Oficial 
Administrativo; Suplente de pregoeiro – Paloma Pereira de Lima, 
RG 28.609.428-9, Diretor I - Finanças e Suprimentos; Equipe de 
apoio – Rôsaly Marisa Barbosa Pio, RG 18.499.610-7, Diretor 
II - Administração, e Juliana Andrade da Silva, RG. 45.602.435-9, 
Agente de Segurança Penitenciária.

Artigo 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

 Portaria PFC-106, de 23-9-2019
O Diretor Técnico III da Penitenciária Feminina da Capital, 

considerando a necessidade de criação de uma Comissão de 
Recebimento de Materiais Diversos, resolve:

Artigo 1º - Constituir a Comissão de Recebimento de Materiais 
supracitada, a qual atuará no âmbito desta Unidade Prisional.

Artigo 2º - Estabelecer que a Comissão de Recebimento de 
Materiais, que trata o artigo 1º, terá como competências:

I – Receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e à 
qualidade, o material entregue pela contratada, em conformida-
de com as especificações do instrumento de contrato.

II – Solicitar a quem de direito, a indicação de servidor 
habilitado com conhecimento técnico em área especifica, para a 
respectiva análise do material adquirido.

III – Rejeitar o material entregue, sempre que estiver fora 
das especificações do contrato ou instrumento equivalente, 

dade Apuradora, e a servidora Gisele Fidele Correia Rodriguez, 
RG. 34.882.818-4, Agente de Segurança Penitenciária de classe I, 
como Autoridade Apuradora, 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 precei-
tua o § 1 do artigo 265, respeitando a ressalva do § 2º do mesmo 
artigo da referida Lei supracitada. (154/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 26-9-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 238/2019, datado de 24-09-2019, subscrito pela servido-
ra A. A. A. R. P, RG.: 42.XXX.XXX-X e, conforme artigo 9, inciso IV, 
do Decreto de criação da Penitenciária Feminina Sant’ana, Deter-
mino, 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 averiguar eventuais irregularidades 
funcionais quanto à apreensão de 01 chip de telefonia celular e 
01 cartão de memória, encontrados no interior de um pedaço 
de espuma, durante revista de rotina na cela 1327, ala ímpar, 
Pavilhão III, onde a sentenciada E. A. da S. matrícula 961.
XXX, assumiu a propriedade dos ilícitos apreendidos. Ficam 
designados os servidores Gisele Fidele Correia Rodriguez, RG. 
34.882.818-4, Agente de Segurança Penitenciária de Classe I, 
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. Conclusos a Autoridade Apuradora. (155/2019).

 Despacho do Diretor Técnico III, de 26-9-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 236/2019, datado de 24-09-2019, subscrito pela servido-
ra J. M. A, RG.: 48.XXX.XXX-X e, conforme artigo 9, inciso IV, do 
Decreto de criação da Penitenciária Feminina Sant’ana, Deter-
mino, 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 averiguar eventuais irregularidades 
funcionais quanto à apreensão de 01 aparelho de telefonia 
celular com bateria acoplada e acessórios, encontrados no inte-
rior da descarga do banheiro, durante vistoria de rotina na cela 
1308, ala par, Pavilhão III, onde a sentenciada A. R. F. M, matrí-
cula 1.XXX.XXX, assumiu a propriedade dos ilícitos apreendidos. 
Ficam designados os servidores Gisele Fidele Correia Rodriguez, 
RG. 34.882.818-4, Agente de Segurança Penitenciária de Classe 
I, 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. Conclusos a Autoridade Apuradora. (156/2019).

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

 Despacho do Diretor Técnico III, de 27-9-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Sinistro 001 de 17-09-2019, subscritos por F. R. da C, 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 eventuais responsabilidades 
funcionais ocorridas no mesmo dia do Comunicado supracitado, 
decorrente do acidente de trânsito sem vitimas.Ficam designa-
das as servidoras Sandra Gesse de Freitas, RG 19.429.213-7/
SP – Agente de Segurança Penitenciária classe V, como Autori-
dade Apuradora e Fernanda da Costa Roda, RG 46.141.745-5/SP, 
Agente de Segurança Penitenciária classe I, que irá secretariar 
os trabalhos. As servidoras ora designadas 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, ambos da Lei supracitada (141/2019).

 PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL

 Portaria PFC-101, de 23-9-2019

Dispõe sobre a constituição de Comissão Especial 
para a apuração de descumprimentos contratuais 
por parte de empresas licitantes e contratadas pela 
Penitenciária Feminina da Capital, da Secretaria da 
Administração Penitenciária, da Coordenadoria 
de Unidades Prisionais da Região Metropolitana 
de São Paulo, para eventual proposição de pena-
lidades

O Diretor Técnico III da Penitenciária Feminina da Capital, 
com fundamento no Decreto 48.999, de 29-09-2004, resolve:

Artigo 1º - Fica instituída a Comissão Especial para a apura-
ção de descumprimentos contratuais por parte de empresas lici-
tantes e contratadas pela Penitenciária Feminina da Capital, da 
Secretaria da Administração Penitenciária, da Coordenadoria de 
Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo, para 
eventual proposição das penalidades previstas no artigo 87, 
incisos I a IV, da Lei federal 8.666, de 21-06-1993, bem como no 
artigo 7º da Lei federal 10.520, de 17-07-2002, conforme o caso.

Artigo 2º - A Comissão instituída no artigo anterior terá a 
seguinte composição:

I - Rôsaly Marisa Barbosa Pio, RG 18.499.610-7 – Presidente 
da Comissão;

II - José Carlos Rocha de Souza, RG. 18.361.912-2 – Res-
ponsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
objeto da contratação.

III – Paloma Pereira de Lima, RG. 28.609.428-9, Servidor 
Responsável pela Ocorrência, em conformidade com o Decreto 
61.751 de 23-12-2015.

Artigo 3º - O procedimento de apuração visando à eventual 
aplicação das sanções previstas nas leis indicadas no artigo 
1º será deflagrado após representação específica à autoridade 
competente, nos termos do Decreto 48.999, de 29-09-2004.

Artigo 4º - A autoridade competente, ao determinar a instru-
ção do processo administrativo em questão, designará o servidor 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
do objeto da contratação, na forma do anexo da Resolução 
CC-52, de 19-07-2005.

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria PFC-102, de 23-9-2019

Designa servidores para exercerem a função de 
“Gestor de Economia” no âmbito da Penitenciária 
Feminina da Capital, e dá outras providências

O Diretor Técnico III da Penitenciária Feminina da Capital 
considerando:

Determinação governamental, no sentido de que as Secre-
tarias de Estado, por meio de seus Gestores, devem buscar a 
economia nas despesas de custeio, adotando medidas para 
evitar desperdícios e gastos excessivos, principalmente no que 
diz respeito ao consumo de água, energia elétrica, telefonia (fixa 
e celular), combustíveis, pagamentos de diárias, etc.;

Que por determinação do Secretário da Pasta, referidas 
despesas deverão ser revistas, visando sua redução e formas de 
combate ao desperdício, sem, contudo, descuidar da qualidade 
do serviço público a ser prestado, em estrita observância ao prin-
cípio da eficiência esculpido no art. 37, “caput”, da Constituição 
Federal de 1988;

ocorridos no dia 18-09-2019, quando por volta das 10hm, ao ser 
realizado procedimento de revista corporal no detento Alef Yank 
da Silva, matrícula 1.065.667-6, foi encontrado 01 aparelho de 
telefonia celular em sua cueca. Ficam designados os servidores 
Marly Galhardo Ferreira, R.G. 13.667.346, Agente de Segurança 
Penitenciária Classe VI, como Autoridade Apuradora, e Wander-
ley Rosa da Silva, R.G. 26.804.878-2, Agente de Segurança Peni-
tenciária 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 preceitua 
o § 1º do artigo 265, respeitando a ressalva do § 2º do mesmo 
artigo, todos das Leis supra, citadas. Conclusos à Autoridade 
Apuradora. (41/2019)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE 
GUARULHOS II

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Portaria do Diretor Técnico III, de 26-9-2019
Designando os servidores a seguir, para exercerem, sem 

prejuízo de suas atividades, cargos/funções, conforme a Lei 
Federal 10.520 de 17-07-2002 e Decreto Estadual 47.297 de 
06-11-2002, para atuarem como Pregoeiro, Suplente de Pre-
goeiro, Subscritor do Edital e Equipe de Apoio, objetivando a 
condução do pregão eletrônico 002/2019, tendo como objetivo 
a contratação de prestação de serviço, de coleta, transporte e 
destinação final dos resíduos da saúde classe I - Grupo a (Bioló-
gico) e Grupo e (Perturocortantes), sob o regime de empreitada 
por preço unitário para este Centro de Detenção Provisória II de 
Guarulhos. Pregoeiro: Leny Melo de Morais, RG. 29.319.484-1, 
CPF: 264.296.818-90, Cargo: Diretor II - Centro Administrativo; 
Suplente de Pregoeiro e Subscritor de Edital: Zoraide Marcello 
de Souza, RG. 15.811.518-1, CPF: 022.869.758-17, Cargo: Ofi-
cial Administrativo; Equipe de Apoio: Eliana Francisca de Souza 
Santana, RG. 20.553.455-7, CPF: 139.156.268-21, Cargo: Oficial 
Administrativo. UGE: 380187 (134/19GRII)

 CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA III DE 
PINHEIROS

 Despacho do Diretor Técnico III, de 25-9-2019
Em virtude do óbito do reeducando D.S.M. matrícula 

1.150.296-0, ocorrido na presente data, no interior da cela 
105, Pavilhão Habitacional I, bem como, conforme artigo 20, do 
Decreto 52.865 de 03-04-2008 Determino, nos termos do artigo 
264 da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada pela Lei Complemen-
tar 942 de 06-06-2003, a instauração do Procedimento Apurató-
rio Preliminar sob o 26/2019, para o devido esclarecimento dos 
fatos. Ficam designados os servidores Ismael Salvador Ferreira 
Junior, portador do RG 19.178.399-7, Supervisor Técnico II, como 
Autoridade Apuradora e Maurício Fernandes, portador do RG 
25.278.434-0, Agente de Segurança Penitenciária da Classe I, 
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.

 Despacho do Diretor Técnico III, de 24-9-2019
Em virtude da apreensão de substância entorpecente junto 

ao corpo do custodiado E.T.P.matrícula SAP 1.103.455-0, após 
ser submetido ao Scanner Corporal, e, conforme artigo 20, do 
Decreto 52.865 de 03-04-2008, Determino, nos termos do artigo 
264 da Lei 10.261 de 28-10-1968, alterada pela Lei Complemen-
tar 942 de 06-06-2003, a instauração do Procedimento Apura-
tório Preliminar sob o nº 27/2019, para o devido esclarecimento 
dos fatos. Ficam designados os servidores Ismael Salvador Fer-
reira Junior, portador do RG 19.178.399-7, Supervisor Técnico II, 
como Autoridade Apuradora e Maurício Fernandes, portador do 
RG 25.278.434-0, Agente de Segurança Penitenciária da Classe 
I, 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 DE SANTO 
ANDRÉ

 Despacho do Diretor Técnico III, de 27-9-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 73/2019, subscritos pelo servidor A.C.L.P, e conforme 
artigo 19, inciso I, alínea J do Decreto 45.506 de 01-12-2000, 
Determino nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-
1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a 
realização de Apuração Preliminar para apurar os fatos irregu-
lares, ocorridos durante apreensão de ilícito no dia 21-09-2019. 
Ficam designados para compor a Comissão de Apuração Prelimi-
nar, sob a Presidência do primeiro, os seguintes servidores L.R.I, 
RG 41.222.208-5 – ASP Classe V e E.S.A, RG 28.255.914-0 – ASP 
Classe V, os membros da Comissão, ora designados, atuarão sem 
prejuízo de suas atribuições normais e desenvolverão os traba-
lhos no prazo de 30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 
265, respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da 
referida Lei supracitada. (040/2019)

 Despacho do Diretor Técnico III, de 27-9-2019
Tendo em vista os termos constantes do Comunicado de 

Evento 75/2019, subscritos pelo servidor M.G.M, e conforme 
artigo 19, inciso I, alínea J do Decreto 45.506 de 01-12-2000, 
Determino nos termos do artigo 264 da Lei 10.261, de 28-10-
1968, alterada pela Lei Complementar 942, de 06-06-2003, a 
realização de Apuração Preliminar para apurar os fatos irregu-
lares, ocorridos durante apreensão de ilícito no dia 24-09-2019. 
Ficam designados para compor a Comissão de Apuração Prelimi-
nar, sob a Presidência do primeiro, os seguintes servidores L.R.I, 
RG 41.222.208-5 – ASP Classe V e E.S.A, RG 28.255.914-0 – ASP 
Classe V, os membros da Comissão, ora designados, atuarão sem 
prejuízo de suas atribuições normais e desenvolverão os traba-
lhos no prazo de 30 dias, conforme preceitua o §1º do artigo 
265, respeitando a ressalva do § 2º do mesmo artigo, ambos da 
referida Lei supracitada. (041/2019)

 PENITENCIÁRIA FEMININA SANT' ANA

 Retificação do D.O. de 18-9-2019
Na publicação referente ao Despacho do Diretor Técnico 

III, de 13-09-2019 onde se lê: apurar supostas irregularidades 
funcionais praticadas pelos servidores E.G.V, 40.xxx.xxx.x, leia-
-se: P.G.V, RG. 40.xxx.xxx-x.

 Despacho do Diretor Técnico III, de 25-9-2019
Tendo em vista os termos de representação constantes 

no Comunicado de Evento 103/2019 da Diretoria de Serviço - 
Grupamento de Escolta, datado de 24-09-2019, subscrito pelo 
servidor W.A.S, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, e 
encaminhado pela Assessoria Técnica do Senhor Coordenador, e 
conforme artigo 9, inciso IV, do Decreto de criação da Peniten-
ciária 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, a realização de Apuração Preliminar para 
apurar supostas irregularidades praticadas pelos servidores V.D, 
RG. 24. xxx.xxx-x, e A.S.G, RG. 21.xxx.xxx-x, ambos ASP, no dia 
18-09-2019, no que tange a falta de comprometimento com o 
serviço, desrespeito e falta de urbanidade, nas dependências da 
Penitenciária Feminina de Santoa Base de Escolta, que consiste 
em elucidar os fatos, cuja autoria é desconhecida. Ficam desig-
nados os servidores Leôncio Ranieri Cristovão, Rg. 15.564.048, 
Agente de Segurança Penitenciária de Classe VII, como Autori-
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