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 COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR 
JOÃO NEGRÃO

 Comunicado
Despacho Nº CAvPM-138/420/19
Do Dirigente da UGE 180.173 (CAvPM)
Ao Gestor do Contrato.
Assunto: Designação de Gestor de Contrato.
1. Com fundamento no que dispõe o artigo 58, inciso III, 

combinado com o artigo 67 e seus parágrafos, todos da Lei Fede-
ral 8.666/93, com suas alterações, designo para acompanhar e 
fiscalizar, a contar de 16JUL19, o Contrato CAvPM 010/430/19, 
referente ao Processo Licitatório 2019173001, Pregão Eletrônico 
CAvPM n° PR-173/0001/19, que tem por objeto Serviço de 
Manutenção em Aeronave HAUKER BEECHRAFT, Modelo King 
Air B200GT - Proline 21. Série BY-71, com Fornecimento de Peças 
e Utilização de Ferramentas e Técnicos Próprios e Habilitados, os 
seguintes servidores:

1.1. Maj PM Emerson Fabiano Soggia, como Gestor do 
Contrato;

1.2. Cap PM Luiz Antonio Furlan, como Co-Gestor do 
Contrato.

2. São atribuições do Gestor do Contrato:
2.1. providenciar, imediatamente após a designação formal: 

cópia da Nota de Empenho/Termo de Contrato, Edital, Memorial 
Descritivo/Termo de Referência, bem como da Proposta da Con-
tratada, junto à Seção de Contratos do CAvPM;

2.2. certificar se a empresa contratada recebeu uma via da 
Nota de Empenho;

2.3. fiscalizar, periodicamente, se a contratada mantém 
todas as condições de habilitação;

2.4. assegurar a perfeita execução do contrato, ou seja, 
atendimento integral do Edital/Memorial Descritivo/Termo de 
Referência/Nota de Empenho;

2.5. solicitar apoio técnico, caso haja necessidade, durante 
o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;

2.6. verificar constantemente se a qualidade do material/
equipamento entregue, corresponde exatamente ao especifi-
cado no Edital/Memorial Descritivo/Termo de Referência/Nota 
de Empenho;

2.7. fiscalizar se a contratada está cumprindo com as obri-
gações, sem transferir responsabilidades, ou se está realizando 
subcontratações não autorizadas pela Administração;

2.8. registrar formalmente todas as ocorrências que porven-
tura possa surgir durante a execução do contrato;

2.9. determinar, por meio de notificação formal, que a 
contratada elimine ou substitua, por sua conta e risco e às suas 
expensas, os materiais/equipamentos com vícios, incorreções, 
defeitos, constatados pela Comissão de Recebimento de Mate-
riais (CEM);

2.10. na hipótese de substituição ou complementação, 
determinar que a contratada cumpra no prazo estabelecido em 
Edital, mantendo-se sempre o preço inicialmente contratado;

2.11. comunicar a este Dirigente, em tempo hábil para 
adoção de medidas convenientes, situações cujas decisões ou 
providências sobreponham à sua competência, propondo as 
providências cabíveis, quando for o caso;

2.12. verificar, em tempo hábil, a necessidade de alteração 
dos contratos em andamento decorrentes de:

2.12.1. vencimento do prazo de entrega, por meio de pror-
rogação da vigência, caso a situação se enquadre em uma das 
possibilidades previstas no artigo 57, da Lei Federal 8.666/93;

2.12.2. acréscimos ou supressões, desde que haja previsão 
no artigo 65, da Lei Federal 8.666/93.

2.13. adotar providências para que sejam glosados os 
pagamentos em razão de materiais/equipamentos entregues em 
desacordo com o especificado no Edital/Memorial Descritivo/
Termo de Referência, em conformidade com a Resolução SSP 
333/05;

2.14. sugerir aplicação de penalidades à contratada em 
decorrência do descumprimento das obrigações contratuais;

2.15. propor a rescisão do contrato, por inexecução total 
ou parcial dos serviços objeto do contrato, elencando os 
motivos que justifiquem a medida, para decisão da autoridade 
competente;

2.16. zelar pela observância das condições e prazos de 
pagamento estabelecidos no Edital/Memorial Descritivo/Termo 
de Referência.

3. Esclareço que as atribuições citadas anteriormente não 
esgotam outras que possam surgir durante a execução do 
contrato em questão.

4. No impedimento legal do Gestor do Contrato fica 
designado o Co-Gestor como o responsável para cumprir todas 
as atribuições estabelecidas neste documento, bem como as 
demais que por acaso surgir durante o cumprimento do ajuste.

5. A Divisão de Finanças e Logística deverá dentro de suas 
atribuições, assessorar o Gestor do Contrato, fornecendo, sempre 
que possível, documentos, informações, a fim de permitir a conti-
nuidade da execução do ajuste, os quais viabilizarão o exercício 
das atribuições estabelecidas por este Despacho.

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SAP-104, de 22-7-2019

Aprova o Plano de Classificação, o Índice 
Alfabético, Remissivo e Permutado e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos da Secretaria da 
Administração Penitenciária

O Secretário da Administração Penitenciária da Secretaria 
da Administração Penitenciária, com base nos trabalhos e 
levantamentos setoriais de avaliação de documentos, o exame 
dos valores histórico, administrativo, jurídico, contábil e outros, 
para recuperação da informação, preservação dos documentos 
de valor permanente, resgate da história institucional e fins de 
pesquisa, com a orientação técnica e acompanhamento feito 
pelo Arquivo Público do Estado,

na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do 
Estado de São Paulo - SAESP,

Considerando os termos do § 2o do art. 216 da Constituição 
da República, das Leis federais n. 8.159/1991 e n. 12.527/2011, 
dos Decretos estaduais n. 22.789/1984, n. 9.838/1989, n. 
48.897/2004, n. 48.898/2004, n. 54.276/2009, n. 58.052/2012,

Considerando a proposta de Plano de Classificação, de 
Índice Alfabético, Remissivo e Permutado e de Tabela de Tem-
poralidade de Documentos da Secretaria da Administração Peni-
tenciária, elaborada pela Comissão de Avaliação de Documentos 
e Acesso, instituída pela Resolução SAP 147 de 19-12-2018, com 
a orientação técnica, acompanhamento e aprovação da Unidade 
do Arquivo Público do Estado, mediante Expediente de Atendi-
mento SPdoc n° SG 1325745/2019, atendendo ao disposto do § 
1o, art. 37, do Decreto n. 48.897/2004, resolve:

Artigo 1º - Fica aprovado o Plano de Classificação, o Índice 
Alfabético, Remissivo e Permutado e a Tabela de Temporalidade 
de Documentos da Secretaria da Administração Penitenciária, 
em conformidade com o processo SAP/GS 395/2019, constantes 
dos Anexos I, II e III, que fazem partes integrantes deste ato, em 
cumprimento ao disposto no Decreto n. 29.838/1989.

Artigo 2º - Publique-se por 3 dias consecutivos no Diário 
Oficial do Estado – D.O.

 14º Grupamento de Bombeiros - Presidente Prudente
 Comunicado
O Major PM Luis Alexandre Olivete, CPF 148.852.488-25, RG 

22.182.016, reassumiu a função de Dirigente da UGE 180212 - 14º 
Grupamento de Bombeiros - Presidente Prudente/SP, a contar de 
25-07-2019, em virtude do término do afastamento regulamentar.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE

 Extrato de Contrato
Apostilamento Despacho Nº CPCHQ 188/16/19
Pregão Eletrônico Nº CPChq-017/16/18
Processo Nº CPCHQ-2018168182
Contrato Nº CPCHQ- 017/16/18
Contratante: COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE
Contratada: MCS SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME
CNPJ 09.419.108/0001-98
Objeto: SERVIÇO DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO 

PREDIAL.
Local: Rua Dr Jorge Miranda, 789 - Bairro: Luz - São Paulo/

Capital CPCHQ
Fica acordado entre as partes o reajuste de 3,00% sobre o 

preço, apurado através do Cadterc, para prestação dos serviços, 
objeto do presente contrato, passando para R$ 10.560,33 men-
sais, retroativo a de 01-01-2019

Data da Assinatura: 23-07-2019.

 COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL

 Extrato de Contrato
Homologação e Adjudicação do Convite BEC nº CPAmb-

198/0041/19
Processo nº CPAmb- 2019198099
Oferta de Compra: 180198000012019OC00093
Objeto: Aquisição de Jogos de Ferramentas
Contratante: Estado de São Paulo - Polícia Militar Ambiental 

(CPAmb - UGE 180.198).
Fundamento legal: artigo 43, VI, da Lei 8.666/93, c/c. arti-

go 4º, X, do Regulamento do Convite BEC, anexo ao Decreto 
61.363/15, e artigo 4º, XIII, do Decreto 57.947/12.

Item - 10 (dez) Jogos de Ferramentas, SIAFISICO: 3878678, 
valor unitário R$ 355,00, Empresa vencedora: C&M CATEL 
COMERCIAL LTDA-ME, CNPJ 30.461.276/0001-38, Nota de 
Empenho 2019NE00830, emitida em: 15-07-2019, Data de 
entrega até 15-08-2019.

Crédito Orçamentário: Exercício: 2019; TESOURO: 
001001001; PTRES: 180.422, Elemento de Despesa: 339030-51. 
(Despacho nº CPAmb-0257/1.3/19).

 Extrato
Homologação Convite BEC nº CPAmb-198/0049/19
Processo nº CPAmb- 2019198107
Oferta de Compra: 180198000012019OC00049
Objeto: CABO DE AUDIO E PILHAS REGARREGAVEIS
Contratante: Estado de São Paulo - Polícia Militar Ambiental 

(CPAmb - UGE 180.198).
Fundamento legal: artigo 43, VI, da Lei 8.666/93, c/c. arti-

go 4º, X, do Regulamento do Convite BEC, anexo ao Decreto 
61.363/15, e artigo 4º, XIII, do Decreto 57.947/12.

Item 01: 25 (vinte e cinco) CABO DE AUDIO, 20 METROS, 
SIAFISICO: 4877683, valor unitário R$ 68,60, Empresa ven-
cedora: BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME, CNPJ 
17.055.604/0001-38, Nota de Empenho 2019NE00818, emitida 
em: 12-07-2019, Data de entrega até 12-08-2019;

Item 02: 10 (dez) CABO DE AUDIO, 4 METROS, SIAFISICO: 
4654889, valor unitário R$ 8,40, Empresa vencedora: BRUNA 
BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME, CNPJ 17.055.604/0001-
38, Nota de Empenho 2019NE00818, emitida em: 12-07-2019, 
Data de entrega até 12-08-2019;

Item 04: 10 (dez) PILHA RECARREGAVEL, SIAFISICO: 
4623720, valor unitário R$ 8,50, Empresa vencedora: MATIAS 
COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ 
16.603.675/0001-65, Nota de Empenho 2019NE00817, emitida 
em: 12-07-2019, Data de 12-08-2019.

Crédito Orçamentário: Exercício: 2019; Fonte: 001001001 
TESOURO; PTRES: 180.422, Elemento de Despesa: 339030-50.

Designando o Oficial P/5 do CPAmb como Gestor de Contra-
to. (Despacho nº CPAmb-0221/1.3/19).

 Extrato
Homologação Convite BEC nº CPAmb-198/0003/19
Processo nº CPAmb- 2019198030
Oferta de Compra: 180198000012019OC00046
Objeto: Aquisição de aparelho de condicionador de ar
Contratante: Estado de São Paulo - Polícia Militar Ambiental 

(CPAmb - UGE 180.198).
Fundamento legal: artigo 43, VI, da Lei 8.666/93, c/c. arti-

go 4º, X, do Regulamento do Convite BEC, anexo ao Decreto 
61.363/15, e artigo 4º, XIII, do Decreto 57.947/12.

Item 01 (um) aparelho de condicionador de tipo split, SIAFI-
SICO: 4027558, valor unitário R$ 1.299,00, Empresa vencedora: 
ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME, CNPJ 
04.602.194/0002-37, Nota de Empenho 2019NE00532, emitida 
em: 03-06-2019, Data de entrega até 04-07-2019;

Crédito Orçamentário: Exercício: 2019; Fonte: 003001060 
FEPOM; PTRES: 180.426, Elemento de Despesa: 449052-34.

Designando o 1º Ten PM Felipe José Leme CPF 349.734.218-
12 como Gestor de Contrato. (Despacho nº CPAmb-0149/1.3/19).

 Extrato
Homologação Convite BEC nº CPAmb-198/0023/19
Processo nº CPAmb- 2019198077
Oferta de Compra: 180198000012019OC00072
Objeto: CHUVEIROS E FERROS ELÉTRICOS
Contratante: Estado de São Paulo - Polícia Militar Ambiental 

(CPAmb - UGE 180.198).
Fundamento legal: artigo 43, VI, da Lei 8.666/93, c/c. arti-

go 4º, X, do Regulamento do Convite BEC, anexo ao Decreto 
61.363/15, e artigo 4º, XIII, do Decreto 57.947/12.

Item 01: 30 CHUVEIRO ELETRICO, 220 V, 4 TEMPERATURAS, 
SIAFISICO: 3948935, valor unitário R$ 143,99, Empresa vence-
dora: WG2R COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS Ltda Epp, 
CNPJ 07.074.208/0001-02, Nota de Empenho 2019NE00783, 
emitida em: 26-06-2019, Data de entrega até 17-07-2019;

Item 02: 10 FERRO ELETRICO DOMESTICO, SIAFISI-
CO: 4898591, valor unitário R$ 82,58, Empresa vencedo-
ra: JLP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ 
29.298.255/0001-64, Nota de Empenho 2019NE00784, emitida 
em: 26-06-2019, Data de entrega até 17-07-2019;

Crédito Orçamentário: Exercício: 2019; Fonte: 003001060 
FEPOM; PTRES: 180.426, Elemento de Despesa: 339030-52 e 
339030-90.

Designando o 1º Ten PM ROGÉRIO GONÇALVES DOS SAN-
TOS CPF 197.510.898-16 como Gestor de Contrato. (Despacho 
nº CPAmb-0198/1.3/19).

 Extrato
Dispensa de Licitação nº CPAMB-198/0008/19.
Processo 2019198040.
Fundamento legal: artigo 24, inciso II, da Lei Federal 

8.666/93.
Objeto: Serviço de Serralheria para a produção de portas de 

aluminio para refeitorio e alojamento do 4BPAMB.
Contratante: Polícia Militar do Estado de São Paulo – 

Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB - UGE 180.198).
Contratada: WELLINGTON LUIS RIBEIRO - ME, CNPJ 

26.104.577/0001-37.
Valor: R$ 13.464,00
Nota de Empenho 2019NE00358, emitida em: 09-04-2019, 

Prazo para a execução dos serviços: até 10-05-2019.
Crédito Orçamentário: Exercício: 2019; Fonte: FEPOM 

003.001.060; Ptres: 180.426; Elemento de Despesa: 339039-99.
Designando o Oficial P/4 do 4BPAmb como Gestor de Con-

trato. (Despacho nº CPAmb-0067/1.3/19). 

ausência de cuidado do recorrente ao desviar-se da Teoria da 
Imprevisão;

3.4. no entendimento desta Autoridade, a contratada deu causa 
às acusações contidas na Portaria do Procedimento, uma vez que 
não justificou o atraso de 11 (onze) dias para execução dos reparos 
e restituição da viatura de prefixo M-04221, pois cabe à empresa 
estabelecer e adotar métodos para cumprimento das obrigações 
contratuais, sob pena das responsabilizações previstas em lei;

3.5. ressalto o brocardo jurídico pacta sunt servanda como 
necessário para traduzir este caso, ou seja, “os pactos devem ser 
respeitados”, princípio que prestigia a força obrigatória dos contratos;

3.6. assim sendo, levando-se em conta que efetivamente 
ocorreu o atraso em comento para a completa execução da 
obrigação contratual, sem haver por parte da recorrente escu-
sas convincentes que a eximissem de suas responsabilidades, 
vislumbrou-se como necessária a manutenção da sanção pecu-
niária de multa anteriormente definida.

4. Sobre o impedimento temporário de licitar e contratar 
com a Administração Pública faço as seguintes considerações:

4.1. em relação à penalidade de impedimento de contratar 
e licitar com a Administração Pública, por 05 (cinco) meses, deve 
prevalecer o entendimento do Parecer CJ/PM 40/2018 (prorrogado 
por intermédio da Cota CJ/PM 62/2019) expresso pela Sr.ª Subpro-
curadora Geral do Estado, qual seja ¨a aplicação do impedimento 
de licitar e contratar prevista no art 7º da Lei federal 10.520/02, 
além de presente uma das hipóteses de incidência prevista na 
norma, necessita da configuração de prejuízo ao erário e da carac-
terização do dolo ou má-fé do infrator¨, portanto, não há obriga-
toriedade de aplicação simultânea das penalidades de multa e 
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública;

4.2. insta salientar, por oportuno, que a recorrente possui 04 
(quatro) punições pecuniárias e uma sanção restritiva, de modo 
que está impedida de contratar e licitar com a Administração 
Pública pelo interregno de tempo compreendido entre 06JUL19 
e 04AGO19, nos moldes do art. 7º da Lei Federal 10.520/02 
(consulta realizada no site E-sanções e Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, em 17JUL19);

4.3. percebe-se, com isso, que a recorrente agiu com dolo 
eventual, na medida em que deliberou em contratar com a 
Administração Pública ciente de sua incapacidade logística para 
cumprir com suas obrigações contratuais, fato que provocou 
prejuízos ao interesse público;

4.4. dessarte, e já em arremate, reitero o juízo de certeza 
quanto ao descumprimento parcial e imotivado do contrato 
administrativo razão pela qual mantenho a penalidade de impe-
dimento de licitar com a Administração Pública pelo prazo de 05 
(cinco) meses, nos termos do art. 7º da Lei Federal 10.520/02, 
outrossim, ratifico a imposição de sanção pecuniária no valor de 
R$ 121,42, nos moldes do art. 7º da Lei Federal 10.520/02 c/c o 
art. 7º, inc. IV, da Resolução nº SSP-333/05, conforme o Memorial 
de Cálculo de Multa, às fls. 187.

5. A Correicional de Polícia Judiciária Militar e Disciplina deverá:
5.1. publicar esta decisão no Diário Oficial do Estado, em 

atenção ao parágrafo único do artigo 34 da Portaria nº DFP-
005/10/17, de 17JUL17;

5.2. encaminhar os autos à Unidade de origem, para cum-
primento de regras fixadas pelo Decreto Estadual 61.751/15 
(¨e-Sanções¨) e pela Portaria Nº DFP-005/10/17.

 Despacho do Comandante, de 23-07-2019
Retificação Decisão em Recurso Administrativo
Despacho Nº CPC-308/131/19
REFERÊNCIA: Processo Sancionatório Nº CPAM9-030/41/17
Despacho Nº CPC-288/131/19
1. Faço sem efeito o texto inserto no subitem “2.4” do Des-

pacho Nº CPC-288/131/19, publicado em 12-07-2019 no Diário 
Oficial do Estado, Poder Executivo-Seção I, às fls. 11, passando a 
vigorar a nova redação:

... em 05OUT18 foi impetrado Recurso Administrativo pela 
Empresa PEIXOTO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-
-ME, inscrita no CNPJ 01.133.041/0001-19, com efeito devoluti-
vo e suspensivo. Os argumentos apresentados não se pautaram 
em apresentar circunstâncias de caso fortuito, força maior ou 
outros motivos legalmente justificáveis para a mora contratual, 
decerto que somente salientaram o histórico dos bons serviços 
prestados à Administração Pública, por meio da exibição de 
diversos Atestados de Capacidade Técnica (fls. 157/162)...

2. A Correicional de Polícia Judiciária Militar e Disciplina deverá:
2.1. juntar o presente aos autos do Processo Sancionatório 

Nº CPAM9-030/14/17;
2.2 publicar esta retificação no Diário Oficial do Estado para 

que surta os devidos efeitos legais;
2.3. restituir os autos para Unidade de Origem, para cum-

primento das regras fixadas pelo Decreto Estadual 61.751/15 
(E-Sanções), bem como pela Portaria Nº DFP-005/10/17.

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR

 COMANDO DE POLICIAMENTO DO 
INTERIOR 8 - PRESIDENTE PRUDENTE
 Extrato de Contrato
Objeto: Aquisição de radiador automotivo para a subfrota 

do CPI-8.
Contratada: MLB AUTOPEÇAS LTDA
Inscrita no CNPJ 05.427.016/000-10
Contratante: PMESP - Comando de Policiamento do Inte-

rior-8
Dispensa de Licitação Nº DL-352/0140/19
Fundamento: Lei Federal 8.666/93.
Processo 2019352459 Contrato 2019CT00977 Empenho 

2019NE04277 - Assinatura: 23-07-2019
Valor Total do Contrato: R$ 1.080,00
Ptres 180422 Programa de Trabalho 06181181949930000
Fonte 002002542 - Natureza de Despesa 33903053

 CORPO DE BOMBEIROS

 COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
 Comando de Bombeiros do Interior
 13º Grupamento de Bombeiros - São José do Rio Preto
 Comunicado
Referência: Procedimento Disciplinar 13GB-009/911/18.
Interessado: Cb PM 910.460-7 Marcelo Martins Fernandes.
Advogado: Dr. Thiago de Souza Neves, OAB/SP 221.305 e Dr. 

Pedro Ricardo Pereira Salomão, OAB/SP 314.698.
O Comandante do 13º Grupamento de Bombeiros, sediado 

em São José do Rio Preto/SP, NOTIFICA os defensores constitu-
ídos, Dr. Thiago de Souza Neves, OAB/SP 221.305 e Dr. Pedro 
Ricardo Pereira Salomão, OAB/SP 314.698, e o militar acusado, 
Cb PM 910.460-7 Marcelo Martins Fernandes, que o Procedi-
mento Disciplinar (PD) 13GB-009/911/18 foi ANULADO pelo 
Senhor Comandante do Comando de Bombeiros do Interior, 
com base nos artigos 62, inc. IV e art. 66 da Lei complementar 
893/2001, conforme despacho exarado nas fls. 230/231 dos 
autos do PD suprarreferenciado.

Considerando ainda que a anulação decorreu-se de vício 
formal e que NÃO se analisou o MÉRITO do fato, prosseguir-
-se-á na instrução do Procedimento Disciplinar (PD) 13GB-
009/911/18, de modo que o Acusado, Cb PM 910.460-7 Marcelo 
Martins Fernandes, deverá comparecer na Sede do 1º Subgrupa-
mento do 13º Grupamento de Bombeiros, acompanhado ou não 
de seus defensores, no dia 05-08-2019, às 14h, localizada na Av. 
Clóvis Oger, 301, Distrito Industrial, São José do Rio Preto/SP, a 
fim de participarem da Audiência de Instrução e julgamento do 
PD supracitado.

Notifica-se, ainda, que os autos do Procedimento Disciplinar 
encontram-se à disposição na Sede do 1º Subgrupamento do 13º 
Grupamento de Bombeiros.

180.189 (CPA/M-5) aplicou a penalidade de multa, vinculada ao 
art. 7º, inciso VI, da Resolução SSP-333/05 (atraso de 31 a 60 dias 
= 0,4% x dias de atraso x valor referente às obrigações não cum-
pridas), ou seja, R$ 710,00 (fls. 37 e 40/41) sendo os autos enca-
minhados à Diretoria de Finanças e Patrimônio para apreciação e 
emissão de juízo quanto ao mérito e legalidade do ato (fls. 42);

2.3. dessarte, foram acostados os Pareceres CJ/PM 1/2017, 
40/2018, a Cota 31/2018, além do Ofício Nº DFP-423/10/19, meio 
pelo qual o Sr. Subdir Fin, por força do Decreto Estadual 61.751/15, 
restituiu o feito ao Dirigente da UGE 180.189 (CPA/M-5) para 
formalização da penalidade administrativa de multa, aplicada nos 
termos do art. 87 da Lei Federal 8.666/93 c/c inc. VI do art. do 7º 
da Resolução Nº SSP-333/05 e ulteriores providências (fls. 55/56);

2.4. em 30ABR19 foi impetrado Recurso Administrativo pela 
empresa EVERALDO DE SOUZA MATERIAIS-ME, com efeito devo-
lutivo e suspensivo, alegando, em síntese, que o atraso ocorreu 
devido a problemas financeiros (inadimplência alta), o que levou 
ao fechamento provisório da empresa, até a presente data (fls. 64);

2.5. os autos foram encaminhados para este Comando, 
por intermédio do Ofício Nº CPAM5-098/120/19, para análise 
e deliberação sobre o conteúdo recursal (sanção pecuniária).

3. É a síntese do necessário. Fundamento e decido:
3.1 a inexecução de um contrato só se justificaria diante de 

fatos imprevistos e imprevisíveis ou se previsíveis, incalculáveis 
nas suas consequências, sendo inadmitido transferir a sua res-
ponsabilidade (assumida ao participar do certame licitatório) a 
terceiro, ainda que todos os atos sejam de boa-fé;

3.2 em nosso ordenamento jurídico, as hipóteses para 
descumprimento de um contrato administrativo, invocando a 
Teoria da Imprevisão, deve pautar-se inexoravelmente no Fato 
do Príncipe, Fato da Administração, Interferência Imprevista ou 
no Caso Fortuito ou Força Maior, sendo, de rigor, necessária a 
ausência de culpa em sentido lato (dolo ou culpa em sentido 
estrito) do devedor, inevitabilidade do evento e superveniência 
do fato irresistível;

3.3. a imprevisibilidade refere-se a não ser possível para as 
partes, no momento da celebração do contrato, prever a ocorrência 
de eventos extraordinários e conforme apurado, após seguir os 
vestígios apresentados nos autos, ficou evidenciado a ausência de 
cuidado do recorrente, ao desviar-se da Teoria da Imprevisão;

3.4. no entendimento desta Autoridade, a contratada deu 
causa às acusações contidas na Portaria do Procedimento, 
uma vez que não justificou o atraso de 55 (cinquenta e cinco) 
dias para entrega dos materiais de construção adquiridos pela 
Instituição, conforme Nota de Empenho 2018NE00281 (fls.17 
e 20), pois cabe à empresa estabelecer e adotar métodos para 
cumprimento das obrigações contratuais, sob pena das respon-
sabilizações previstas em lei;

3.5. ressalto o brocardo jurídico pacta sunt servanda como 
necessário para traduzir este caso, ou seja, “os pactos devem ser 
respeitados”, princípio que prestigia a força obrigatória dos contratos;

3.6. insta salientar, por oportuno, que a recorrente possui 05 
(cinco) punições pecuniárias (consulta realizada no site E-san-
ções e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 16JUL19);

3.7. assim sendo, levando-se em conta que efetivamente 
ocorreu o atraso em testilha para a completa execução da 
obrigação contratual, sem haver por parte da recorrente escu-
sas convincentes que a eximissem de suas responsabilidades, 
vislumbrou-se como necessária a manutenção da sanção pecu-
niária de multa anteriormente definida.

3.8. dessarte, e já em arremate, reitero o juízo de certeza 
quanto a ocorrência de infração administrativa imotivada, con-
cordo com a dosimetria da sanção imposta e decido manter a 
sanção pecuniária, nos moldes descritos no Memorial de Cálculo 
de Multa, às fls. 37.

4. A Seção Correicional de Polícia Judiciária Militar e Dis-
ciplina deverá:

4.1. publicar esta decisão em Diário Oficial;
4.2. restituir os autos à Unidade de Origem, para cum-

primento das regras fixadas pelo Decreto Estadual 61.751/15 
(E-Sanções), bem como pela Portaria Nº DFP-005/10/17.

 Despacho do Comandante, de 23-07-2019
Decisão em Recurso Administrativo
Despacho Nº CPC-303/131/19
REFERÊNCIA: Processo Sancionatório Nº CPAM5-064/120/18
1. Visto e analisado todo teor dos autos do processo tom-

bado sob o número em epígrafe, verificou-se cumprimento dos 
princípios que regem os atos administrativos, cabendo apenas 
decidir sobre provimento do recurso administrativo apresen-
tado pela Empresa RETÍFICA ALPES LTDA, inscrita no CNPJ 
03.949.101/0001-00, em face da sua participação na licitação 
com modalidade de pregão presencial e ata de registro de 
preço, regida pela Lei Federal 10.520/02 c/c o Decreto Estadual 
63.722/18. Após o devido processo, foram aplicadas sanções de 
multa no valor de R$ 121,42, nos termos do inc. IV do art. 7º da 
Resolução SSP-333/05 e impedimento de contratar e licitar com 
a Administração Pública, por 5 (cinco) meses, nos termos do art. 
7º da Lei Federal 10.520 (fls. 187/188).

2. Isso posto, cabe expressar formalmente acerca dos fatos, 
por meio de um brevíssimo resumo:

2.1. consta na Portaria de Processo Sancionatório Nº CPAM5-
064/120/18 que a empresa acima descrita foi contratada por inter-
médio da Nota de Empenho 2018NE00952, vinculada a Ata de 
Registro de Preços Nº CSMMM-002/40.3/17 e ao Edital de Pregão 
Presencial 195/0006/17, para prestação de serviço de manutenção 
preventiva e corretiva de veículos oficiais pertencentes a PMESP, 
bem como, à SSP/SP, com aplicação de peças e acessórios de 
reposição originais, e que atrasou na execução das manutenções e 
entrega da viatura de prefixo M-04221 em 11 (onze) dias (fls. 02);

2.2. diante dos fatos e após a análise da defesa prévia ofertada 
pela contratada (fls. 121/124), o Dirigente da UGE 180.189 (CPA/M-
5) aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 121,42, além da 
sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo período de 5 (cinco) meses, sendo os autos encaminha-
dos à Diretoria de Finanças e Patrimônio para apreciação e emissão 
de juízo quanto ao mérito e legalidade do ato (fls. 143/146 e 187);

2.3. dessarte, foram acostados os Pareceres CJ/PM 1/2017 
e 40/2018, bem como a Cota CJ/PM 31/2018 (fls. 148/159). Por 
meio do Ofício Nº DFP-280/10/19, o Sr. Subdir Fin, em face do 
Decreto Estadual 63.722/18, restituiu o feito ao Dirigente da 
UGE 180.189 (CPA/M-5) para formalização das sanções aplica-
das e ulteriores providências (fls. 160/161);

2.4. em 21JAN19 foi impetrado Recurso Administrativo pela 
empresa RETÍFICA ALPES LTDA, com efeito devolutivo e suspen-
sivo, alegando, em síntese, que a mora contratual ocorreu por 
conta da indisponibilidade de peças necessárias para a reparação 
da viatura de prefixo M-04221, igualmente, houve solicitação de 
prazo para a completa execução dos reparos (fls. 171/172);

2.5. os autos foram encaminhados para este Comando, 
por intermédio do Ofício CPAM5-092/120/19, para análise 
e deliberação sobre o conteúdo recursal (sanção restritiva e 
pecuniária) (fls. 192).

3. É a síntese do necessário. Fundamento e decido:
3.1. a inexecução de um contrato só se justificaria diante 

de fatos imprevistos e imprevisíveis ou se previsíveis, inevitáveis 
nas suas consequências, sendo inadmitido transferir a sua res-
ponsabilidade (assumida ao participar do certame licitatório) a 
terceiro, ainda que todos os atos sejam de boa-fé;

3.2 em nosso ordenamento jurídico, as hipóteses para des-
cumprimento de um contrato administrativo, invocando a Teoria 
da Imprevisão, deve pautar-se inexoravelmente no Fato do Prín-
cipe, Fato da Administração, Interferência Imprevista ou no Caso 
Fortuito ou Força Maior, sendo, de rigor, necessária a ausência de 
culpa em sentido lato (dolo ou culpa em sentido estrito) do deve-
dor, inevitabilidade do evento e superveniência do fato irresistível;

3.3. a imprevisibilidade refere-se a não ser possível para 
as partes, no momento da celebração do contrato, prever a 
ocorrência de eventos extraordinários e conforme apurado, após 
seguir os vestígios apresentados nos autos, ficou evidenciado a 
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Atestado laborterápico INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Atestado laborterápico INTEGRA Prontuário de trabalho da pessoa presa 059.01.01.012
Atestado médico INTEGRA Prontuário de trabalho da pessoa presa 059.01.01.012
Auto de Prisão em Flagrante Delito INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Auto de Qualificação INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Autorização de Compra USE Expediente de solicitação de compra da pessoa presa 059.01.02.003
Autorização de pesquisas científicas, Processo de 058.01.02.001
Autorização de Saída Temporária INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Autorização de uso de objetos pela pessoa presa, Ficha de 059.01.01.009
Autorização de visita da pessoa presa, Expediente de 058.02.01.007
Autorização para descartes de objetos da pessoa presa, Ficha de 059.01.01.010
Autorização para uso da chapinha USE Ficha de autorização de uso de objetos pela pessoa presa 059.01.01.009
Autorização para uso de rádio e televisão USE Ficha de autorização de uso de objetos pela pessoa presa 059.01.01.009
Autos de Inteligência penitenciária 058.02.01.011
Avaliação da resenha INTEGRA Expediente de remição por leitura 059.01.01.006
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 058.03.02
Avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação, Processo de 058.03.02.002
AVALIAÇÃO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS SOBRE O SISTEMA PENITENCIÁRIO 058.01.02
Avaliações USE Prova de agente de segurança penitenciária 058.03.02.001

B
Balancete do numerário do preso USE Balancete do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.001
Balancete do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.001
Balancete do preso USE Balancete do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.001
Blitz USE Relatório de revista de rotina e especial 058.02.01.003
Boletim de Identificação Criminal – BIC INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Boletim de informativo da pessoa presa INTEGRA Processo de solicitação de aproximação familiar 059.01.01.004
Boletim de ocorrência (se crime) INTEGRA Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Boletim de Ocorrência INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Boletim diário de ocorrências USE Relatório de ocorrências do plantão 058.02.01.006

C
CADASTRO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 058.01.01
Calendário de Vacinação INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA, DESENVOLVIMENTO E 058.03
Carta de apresentação da pessoa apenado à instituição onde prestará os serviços INTEGRA Prontuário da pessoa em cumprimento de penas e medidas alternativas 059.02.01.001
Centro de Ressocialização, Processo de inclusão em 059.01.01.002
Certidão atualizada de antecedentes criminais INTEGRA Processo de solicitação de acautelamento do colete balístico 058.02.02.002
Certidão de Distribuição Criminal INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Certidão de Óbito INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
Certidão de Objeto e Pé INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Certidão de Recolhimento Prisional INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Certidões de Cumprimento de Mandados Judiciais INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Certificados de curso diversos INTEGRA Prontuário de educação da pessoa presa 059.01.01.005
Citação do preso INTEGRA Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Colete balístico, Processo de solicitação de acautelamento de 058.02.02.002
Comprovante de inclusão em programas sociais INTEGRA Prontuário da família do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.002
Comprovante de inclusão em programas sociais INTEGRA Prontuário do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.001
Comprovante de Retirada da Cópia de Cálculos de Pena/ Extratos de Boletim Informativo (PESSOA PRESA E O DEFENSOR) INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Comprovante de Retirada de Boletim Informativo INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Comprovante de trabalho INTEGRA Prontuário do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.001
Comunicado (relativos ao curso de aperfeiçoamento) INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Comunicado (relativos ao curso de formação) INTEGRA Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
Comunicado de evento (cópia) INTEGRA Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Comunicado de evento (cópia) INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Comunicado de reprovação INTEGRA Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação 058.03.02.002
Comunicados INTEGRA Autos de inteligência penitenciária 058.02.01.011
Comutação de pena, Expediente de solicitação de indulto e 059.03.01.001
Conselho Penitenciário, Relatório do 059.03.01.002
CONSULTA DA EXECUÇÃO DA PENA, SUPERVISÃO E 059.03.01
CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO, CADASTRO E 058.01.01
CONTROLE DA SEGURANÇA E DA DISCIPLINA, ACOMPANHAMENTO E 058.02.01
Controle de material bélico USE Inventário de material bélico 058.02.02.004
Controle de saída de escolta USE Recibo de escolta 058.02.03.005
CONTROLE DO PECÚLIO, ADMINISTRAÇÃO E 059.01.02
CONTROLE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MATERIAL BÉLICO 058.02.02
Cópia autenticada de seus atos constitutivos, inclusive da ata de eleição da última diretoria, devidamente registrados, e do CNPJ INTEGRA Expediente de
credenciamento de entidade religiosa ou Organização não Governamental-ONG 059.01.01.007
Cópia da guia de transferência da pessoa presa INTEGRA Expediente de solicitação de transferência da pessoa presa 058.02.03.001
Cópia de cheque INTEGRA Expediente de movimentação financeira do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.002
Cópia do Despacho do juiz deferindo ou indeferindo a solicitação de inclusão em regime disciplinar diferenciado (despacho original integra o prontuário
processual da pessoa presa) INTEGRA Expediente de inclusão em regime disciplinar diferenciado 058.02.01.012
Cópia do despacho do juiz deferindo ou indeferindo a solicitação de remição por leitura (original integra o prontuário processual do preso) INTEGRA Expediente
de remição por leitura 059.01.01.006
Cópia do laudo conclusivo do IML (em caso de agressão) INTEGRA Expediente de inclusão em regime disciplinar diferenciado 058.02.01.012
Credenciamento de entidade religiosa ou Organização não Governamental - ONG, Expediente de 059.01.01.007
Cumprimento de penas e medidas alternativas, Prontuário da pessoa em 059.02.01.001
Cumprimento de penas e medidas alternativas, Relatório de acompanhamento de 059.02.01.002
Currículo de docente INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Currículo de docente INTEGRA Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
Curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária, Dossiê de 058.03.01.002
Curso de formação de agente de segurança penitenciário, Dossiê de 058.03.01.001

D
Declaração de não recebimento de benefícios do INSS INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Declaração para fins de aproximação familiar INTEGRA Processo de solicitação de aproximação familiar 059.01.01.004
Demais documentos encaminhados para comprovar a situação processual da pessoa presa INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Descartes de objetos da pessoa presa, Ficha de autorização para 059.01.01.010
Desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação, Processo de avaliação de 058.03.02.002
DESEMPENHO, AVALIAÇÃO DE 058.03.02
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA 058.03
Designação do técnico responsável INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Despacho conclusivo do (a) Diretor (a) da unidade ou juiz (a) acerca da conveniência ou não da remoção INTEGRA Processo de solicitação de aproximação fam 059.01.01.004
Despacho da autoridade competente com as medidas preventivas de segurança da pessoa presa INTEGRA Expediente de medidas preventivas para segurança da pessoa presa 058.02.01.008
Despacho de exoneração do servidor INTEGRA Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação 058.03.02.002
Despacho de isolamento INTEGRA Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Despacho deferindo o credenciamento INTEGRA Expediente de credenciamento de entidade religiosa ou Organização não Governamental-ONG 059.01.01.007
Despacho deferindo ou indeferindo a pesquisa científica INTEGRA Processo de autorização para pesquisa científica 058.01.02.001
Despacho deferindo ou indeferindo a solicitação do colete balístico INTEGRA Processo de solicitação de acautelamento do colete balístico 058.02.02.002
Despacho deferindo ou indeferindo inclusão em Centro de Ressocialização INTEGRA Processo de inclusão em Centro de Ressocialização 059.01.01.002
Despacho do secretário deferindo ou indeferindo a reprovação INTEGRA Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação 058.03.02.002
Despacho INTEGRA Expediente de solicitação de transferência da pessoa presa 058.02.03.001
Despachos Judiciais INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Devolução de documentos e objetos da pessoa presa, Recibo de 059.01.02.005
Diário de classe (cópia) INTEGRA Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação 058.03.02.002
Diário de Classe INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Diário de Classe INTEGRA Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
DISCIPLINA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SEGURANÇA E DA 058.02.01
DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA PESSOA PRESA, GERENCIAMENTO DA 058.01
Documentos pessoais da pessoa presa- pertinentes a vida escolar que a família entregou na unidade prisional INTEGRA Prontuário de educação da pessoa presa 059.01.01.005
Documentos pessoais dos familiares do egresso do sistema penitenciário (cópia) INTEGRA Prontuário da família do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.002
Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001

E
Educação da pessoa presa, Prontuário de 059.01.01.005
Egresso do sistema penitenciário, Prontuário da família do 059.02.02.002
Egresso do sistema penitenciário, Prontuário do 059.02.02.001
EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, ACOMPANHAMENTO DE 059.02.02
EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS SENTENCIADOS E 059.02
Entidade religiosa ou Organização não Governamental - ONG, Expediente de credenciamento de 059.01.01.007
Entrega de material bélico, Recibo de 058.02.02.003
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MATERIAL BÉLICO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DE 058.02.02
Equipamentos de segurança, Relatório de manutenção de 058.02.02.001
Escolta, Programa de 058.02.03.004
Escolta, Recibo de 058.02.03.005
Escolta, Relatório de 058.02.03.006
Exame criminológico, Expediente de solicitação de 059.01.01.003
Exame de Saúde da Aplicação da Sanção Disciplinar INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Exame Médico Admissional INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
EXECUÇÃO DA PENA, SUPERVISÃO E CONSULTA DA 059.03.01
EXECUÇÃO PENAL, FISCALIZAÇÃO DA 059.03
EXECUÇÃO PENAL, PROMOÇÃO DA 058
Exercícios USE Prova de agente de segurança penitenciária 058.03.02.001
Expediente de autorização de visita da pessoa presa 058.02.01.007
Expediente de credenciamento de entidade religiosa ou Organização não Governamental - ONG 059.01.01.007
Expediente de Inclusão de preso em CR USE Processo de inclusão em Centro de Ressocialização 059.01.01.002
Expediente de inclusão em regime disciplinar diferenciado 058.02.01.012
Expediente de medida preventiva de segurança pessoal da pessoa presa – MPSP USE Expediente de medidas preventivas para segurança da pessoa presa 058.02.01.008
Expediente de medidas preventivas para segurança da pessoa presa 058.02.01.008
Expediente de movimentação financeira do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.002

058.03 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES 
DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA (SUBFUNÇÃO)

Esta subfunção compreende o planejamento e a coordena-
ção das atividades relacionadas com a formação e o aperfeiçoa-
mento dos agentes de segurança penitenciária.

059 PROMOÇÃO DA REINSERÇÃO SOCIAL DA PESSOA 
PRESA (FUNÇÃO)

Esta função compreende o conjunto de medidas para a reinte-
gração e reinserção social da pessoa presa, dos sentenciados e dos 
egressos previstas na Lei de Execução Penal executadas diretamen-
te, ou em parceria, pela Secretaria de Administração Penitenciária.

059.01 REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA PRESA 
(SUBFUNÇÃO)

Esta subfunção compreende a coordenação das atividades relati-
vas à execução das penas e medidas assistenciais à pessoa presa por 
meio de ações educativas, de assistência social e estímulo ao trabalho.

059.02 REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS SENTENCIADOS E 
EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIARIO (SUBFUNÇÃO)

Esta subfunção compreende a coordenação das atividades 
relativas a execução das penas e medidas alternativas dos sen-
tenciados e o conjunto de medidas para reintegrar os egressos 
do sistema penitenciário à vida em liberdade por meio de ações 
educativas, de assistência social e estimulo ao trabalho.

Artigo 3º - Aguardem os autos, por 15 dias, em atenção 
ao prazo de impugnação de que trata o art. 8o do Decreto n. 
29.838/1989.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

PROPOSTA DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMEN-
TOS DAS ATIVIDADES-FIM

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES
058 PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL (FUNÇÃO)
Esta função compreende a promoção da execução penal no 

âmbito administrativo e a custódia provisória de presos.
058.01 GERENCIAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E INFOR-

MAÇÃO DA PESSOA PRESA (SUBFUNÇÃO)
Esta subfunção compreende as ações necessárias para a 

identificação e o controle da documentação de todas as pessoas 
presas nas unidades prisionais da Secretaria de Administração 
Penitenciária.

058.02 GERÊNCIA DA SEGURANÇA E MONITORIA DA DIS-
CIPLINA (SUBFUNÇÃO)

Esta subfunção compreende o conjunto de medidas para 
garantir a segurança das pessoas presas, servidores e visitantes, 
e simultaneamente, a disciplina das pessoas presas.

059.03 FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL (SUBFUNÇÃO)
Esta subfunção compreende as atividades do Conselho Penitenciário relativas à fiscalização, supervisão e consulta da execução 

das penas e medidas alternativas dos sentenciados, bem como a assistência aos egressos do sistema penitenciário.
Função: 058 PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL
Subfunção: 058.01 GERENCIAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA PESSOA PRESA
Atividade: 058.01.01 Cadastro e controle da documentação e informação
Documentos: 058.01.01.001 Prontuário processual da pessoa presa
 058.01.01.002 Sistema de Gestão Prisional Única - GPU
Atividade: 058.01.02 Avaliação de pesquisas científicas sobre o sistema penitenciário
Documentos: 058.01.02.001 Processo de autorização de pesquisas científicas
Subfunção: 058.02 GERÊNCIA DA SEGURANÇA E MONITORIA DA DISCIPLINA
Atividade: 058.02.01 Acompanhamento e controle da segurança e da disciplina
Documentos: 058.02.01.001 Informe de segurança
 058.02.01.002 Relatório de monitoramento de segurança
 058.02.01.003 Relatório de rotina e revista especial
 058.02.01.004 Relatório do Grupo de Intervenções Rápidas - GIR
 058.02.01.005 Registro de ocorrência
 058.02.01.006 Relatório de ocorrências do plantão
 058.02.01.007 Expediente de autorização de visita da pessoa presa
 058.02.01.008 Expediente de medidas preventivas para segurança da pessoa presa
 058.02.01.009 Resenha de Inteligência Penitenciária
 058.02.01.010 Relatório de inteligência penitenciária
 058.02.01.011 Autos de Inteligência penitenciária
 058.02.01.012 Expediente de inclusão em regime disciplinar diferenciado
 058.02.01.013 Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa
Atividade: 058.02.02 Controle e manutenção de equipamentos de segurança e material bélico
 058.02.02.001 Relatório de manutenção de equipamentos de segurança
 058.02.02.002 Processo de solicitação de acautelamento de colete balístico
 058.02.02.003 Recibo de entrega de material bélico
 058.02.02.004 Inventário de material bélico
 058.02.02.005 Relatório de manutenção de material bélico
Atividade: 058.02.03 Movimentação Penitenciária
 058.02.03.001 Expediente de solicitação de transferência da pessoa presa
 058.02.03.002 Guia de transferência da pessoa presa
 058.02.03.003 Ficha de permissão de saída da pessoa presa
 058.02.03.004 Programa de escolta
 058.02.03.005 Recibo de escolta
 058.02.03.006 Relatório de escolta
Subfunção: 058.03 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
Atividade: 058.03.01 Formação e aperfeiçoamento
 058.03.01.001 Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário
 058.03.01.002 Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária
Atividade: 058.03.02 Avaliação de desempenho
 058.03.02.001 Prova de agente de segurança penitenciária
 058.03.02.002 Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação
Função: 059 PROMOÇÃO DA REINSERÇÃO SOCIAL DA PESSOA PRESA
Subfunção: 059.01 REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA PRESA
Atividade: 059.01.01 Assistência psicológica, familiar, educacional, religiosa, material, à saúde e ao trabalho
Documentos: 059.01.01.001 Prontuário de reintegração da pessoa presa
 059.01.01.002 Processo de inclusão em Centro de Ressocialização
 059.01.01.003 Expediente de solicitação de exame criminológico
 059.01.01.004 Processo de solicitação de aproximação familiar
 059.01.01.005 Prontuário de educação da pessoa presa
 059.01.01.006 Expediente de remição por leitura
 059.01.01.007 Expediente de credenciamento de entidade religiosa ou Organização não Governamental-ONG
 059.01.01.008 Recibo de fornecimento de material de higiene e vestuário
 059.01.01.009 Ficha de autorização de uso de objetos pela pessoa presa
 059.01.01.010 Ficha de autorização para descartes de objetos da pessoa presa
 059.01.01.011 Prontuário de saúde da pessoa presa
 059.01.01.012 Prontuário de trabalho da pessoa presa
Atividade: 059.01.02 Administração e controle do pecúlio
Documentos: 059.01.02.001 Balancete do pecúlio da pessoa presa
 059.01.02.002 Expediente de movimentação financeira do pecúlio da pessoa presa
 059.01.02.003 Expediente de solicitação de compra da pessoa presa
 059.01.02.004 Processo de aquisição de material da pessoa presa
 059.01.02.005 Recibo de devolução de documentos e objetos da pessoa presa
 059.01.02.006 Registro de movimentações do pecúlio da pessoa presa
Subfunção: 059.02 REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS SENTENCIADOS E EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
Atividade: 059.02.01 Acompanhamento da pessoa sentenciada
 059.02.01.001 Prontuário da pessoa em cumprimento de penas e medidas alternativas
 059.02.01.002 Relatório de acompanhamento de cumprimento de penas e medidas alternativas
Atividade: 059.02.02 Acompanhamento de egressos do sistema penitenciário
 059.02.02.001 Prontuário do egresso do sistema penitenciário
 059.02.02.002 Prontuário da família do egresso do sistema penitenciário
Subfunção: 059.03 FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL
Atividade: 059.03.01 Supervisão e consulta da execução da pena
 059.03.01.001 Expediente de solicitação de indulto e comutação de pena
 059.03.01.002 Relatório do Conselho Penitenciário

ÍNDICE* Código de classificação
A

Acautelamento de colete balístico, Processo de solicitação de 058.02.02.002
ACOMPANHAMENTO DA PESSOA SENTENCIADA 059.02.01
Acompanhamento de cumprimento de penas e medidas alternativas, Relatório de 059.02.01.002
ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 059.02.02
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SEGURANÇA E DA DISCIPLINA 058.02.01
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO PECÚLIO 059.01.02
Agendamentos de Exames e Consultas INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
Agente de segurança penitenciária, Prova de 058.03.02.001
Alegações finais da defesa INTEGRA Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Alta Médica INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
Alvará de Soltura INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Antecedentes criminais INTEGRA Expediente de solicitação de indulto e comutação de pena 059.03.01.001
Aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária, Dossiê de curso de 058.03.01.002
APERFEIÇOAMENTO, FORMAÇÃO E 058.03.01
Apreciação INTEGRA Autos de inteligência penitenciária 058.02.01.011
Aproximação familiar, Processo de solicitação de 059.01.01.004
Aquisição de material da pessoa presa, Processo de 059.01.02.004
ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA, FAMILIAR, EDUCACIONAL, RELIGIOSA, MATERIAL, À SAÚDE E AO TRABALHO 059.01.01
Ata de ocorrências INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Ata de resultado final – Conselho de Classe INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Ata de resultado final – Conselho de Classe INTEGRA Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
Ata de resultado final(cópia) INTEGRA Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação 058.03.02.002
Ata do conselho de classe (cópia) INTEGRA Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação 058.03.02.002
Atestado de antecedentes criminais do familiar/pessoa indicada pela pessoa presa INTEGRA Expediente de autorização de visita da pessoa presa 058.02.01.007
Atestado de comportamento carcerário INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Atestado de conduta carcerária INTEGRA Prontuário de trabalho da pessoa presa 059.01.01.012
Atestado de conduta disciplinar INTEGRA Processo de solicitação de aproximação familiar 059.01.01.004
Atestado de leitura INTEGRA Expediente de remição por leitura 059.01.01.006
Atestado de Permanência e Conduta Carcerária INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Atestado de Permanência e Conduta INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Atestado de remição por educação (atestado original fica no prontuário processual da pessoa presa INTEGRA Prontuário de educação da pessoa presa 059.01.01.005
Atestado de trabalho INTEGRA Prontuário de trabalho da pessoa presa 059.01.01.012
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Ofícios (relativos ao curso de aperfeiçoamento) INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Ofícios (relativos ao curso de formação) INTEGRA Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
Ofícios de solicitação de progressão de regime ou de exame criminológico (cópia) INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Orçamento INTEGRA Processo de aquisição de material da pessoa presa 059.01.02.004
Ordem de saída USE Ficha de permissão de saída da pessoa presa 058.02.03.003
Outros documentos relativos à assistência à saúde da pessoa presa INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011

P
Parecer técnico da equipe interdisciplinar e da diretoria da unidade prisional INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Parecer técnico INTEGRA Processo de autorização para pesquisa científica 058.01.02.001
Pecúlio da pessoa presa, Balancete do 059.01.02.001
Pecúlio da pessoa presa, Expediente de movimentação financeira do 059.01.02.002
Pecúlio da pessoa presa, Registro de movimentações do 059.01.02.006
Pedido da pessoa presa de medidas preventivas de segurança INTEGRA Expediente de medidas preventivas para segurança da pessoa presa 058.02.01.008
Pedido de 2° via de documentos pessoais da pessoa presa INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Pedido de 2° via de documentos pessoais da pessoa presa INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Pedido de Compras da pessoa presa (cópia) INTEGRA Processo de aquisição de material da pessoa presa 059.01.02.004
Pedido de compras da pessoa presa INTEGRA Expediente de solicitação de compra da pessoa presa 059.01.02.003
Pedido de comutação de pena INTEGRA Expediente de solicitação de indulto e comutação de pena 059.03.01.001
Pedido de graça presidencial INTEGRA Expediente de solicitação de indulto e comutação de pena 059.03.01.001
Pedido de indulto INTEGRA Expediente de solicitação de indulto e comutação de pena 059.03.01.001
Pedido de Inteligência INTEGRA Autos de inteligência penitenciária 058.02.01.011
Pedido de Inteligência USE Autos de inteligência penitenciária 058.02.01.011
Pedido de seguro de preso USE Expediente de medidas preventivas para segurança da pessoa presa 058.02.01.008
Pedido de sustação ou revogação do livramento condicional INTEGRA Expediente de solicitação de indulto e comutação de pena 059.03.01.001
Pedido de transferência INTEGRA Expediente de solicitação de transferência da pessoa presa 058.02.03.001
Pedido do diretor para inclusão em Centro de Ressocialização INTEGRA Processo de inclusão em Centro de Ressocialização 059.01.01.002
Penas e medidas alternativas, Prontuário da pessoa em cumprimento de 059.02.01.001
Penas e medidas alternativas, Relatório de acompanhamento de cumprimento de 059.02.01.002
PENITENCIÁRIA, MOVIMENTAÇÃO 058.02.03
Permissão de saída da pessoa presa, Ficha de 058.02.03.003
Pertences retidos USE Ficha de autorização para descartes de objetos da pessoa presa 059.01.01.010
PESQUISAS CIENTÍFICAS SOBRE O SISTEMA PENITENCIÁRIO, AVALIAÇÃO DE 058.01.02
Pesquisas científicas, Processo de autorização de 058.01.02.001
Pesquisas Processuais INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Pessoa presa, Expediente de movimentação financeira do pecúlio da 059.01.02.002
PESSOA PRESA, REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA 059.01
PESSOA SENTENCIADA, ACOMPANHAMENTO DA 059.02.01
Petição de remição por educação (Cópia) INTEGRA Prontuário de educação da pessoa presa 059.01.01.005
Petição solicitando a remição por leitura INTEGRA Expediente de remição por leitura 059.01.01.006
Petições Advocatícias de Caráter Processual INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Petições diversas da pessoa presa INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
PLANDIR USE Programa de escolta 058.02.03.004
Plano de aula INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Plano de aula INTEGRA Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
Plano de curso INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Plano de curso INTEGRA Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
Plano terapêutico psicológico INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Procedimento Disciplinar (cópia) INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Procedimento disciplinar USE Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Processo de apuração preliminar do preso USE Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Processo de aquisição de material da pessoa presa 059.01.02.004
Processo de autorização de pesquisas científicas 058.01.02.001
Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação 058.03.02.002
Processo de compra do preso USE Processo de aquisição de material da pessoa presa 059.01.02.004
Processo de inclusão em Centro de Ressocialização 059.01.01.002
Processo de RDD USE Expediente de inclusão em regime disciplinar diferenciado 058.02.01.012
Processo de Reprova no Curso de Formação Técnico USE Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação 058.03.02.002
Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Processo de sindicância USE Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Processo de solicitação de acautelamento de colete balístico 058.02.02.002
Processo de solicitação de aproximação familiar 059.01.01.004
Processo para autorização de pesquisa científica em seres humanos USE Processo de autorização para pesquisa científica 058.01.02.001
Processual da pessoa presa, Prontuário 058.01.01.001
Procuração (preso autorizando pagamento para advogado, entre outros) INTEGRA Expediente de movimentação financeira do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.002
Programa de Ações da Entidade Religiosa ou ONG INTEGRA Expediente de credenciamento de entidade religiosa ou Organização não Governamental-ONG 059.01.01.007
Programa de escolta 058.02.03.004
Programação de escolta USE Programa de escolta 058.02.03.004
Projeto de pesquisa INTEGRA Processo de autorização para pesquisa científica 058.01.02.001
PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL 058
PROMOÇÃO DA REINSERÇÃO SOCIAL DA PESSOA PRESA 059
Prontuário criminal (cópia) INTEGRA Processo de inclusão em Centro de Ressocialização 059.01.01.002
Prontuário da família de egressos e presos USE Prontuário da família do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.002
Prontuário da família do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.002
Prontuário da pessoa em cumprimento de penas e medidas alternativas 059.02.01.001
Prontuário de educação da pessoa presa 059.01.01.005
Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Prontuário de Reintegração USE Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
Prontuário de trabalho da pessoa presa 059.01.01.012
Prontuário de trabalho USE Prontuário de trabalho da pessoa presa 059.01.01.012
Prontuário do apenado USE Prontuário da pessoa em cumprimento de penas e medidas alternativas 059.02.01.001
Prontuário do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.001
Prontuário do egresso/egressa USE Prontuário do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.001
Prontuário do Paciente USE Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
Prontuário Processual USE Prontuário processual da pessoa presa 058.01.01.001
Prontuário processual da pessoa presa 058.01.01.001
Prova de agente de segurança penitenciária 058.03.02.001
Prova dos lapsos INTEGRA Processo de solicitação de aproximação familiar 059.01.01.004
Publicação de exoneração do servidor no Diário Oficial do Estado INTEGRA Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação 058.03.02.002
Publicação indeferimento da reprovação INTEGRA Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação 058.03.02.002

Q
Qualificação e extrato da situação processual do sentenciado INTEGRA Processo de solicitação de aproximação familiar 059.01.01.004
Questionário de entrevista de inclusão social INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Questionário de entrevista psicológica INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001

R
Receituário Médico INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
Recibo de armamentos USE Recibo de entrega de material bélico 058.02.02.003
Recibo de coletes USE Recibo de entrega de material bélico 058.02.02.003
Recibo de devolução de documentos e objetos da pessoa presa 059.01.02.005
Recibo de egresso e documentação USE Recibo de devolução de documentos e objetos da pessoa presa 059.01.02.005
Recibo de Entrega de Documentos Pessoais INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Recibo de entrega de livro para pessoa presa INTEGRA Expediente de remição por leitura 059.01.01.006
Recibo de entrega de material bélico 058.02.02.003
Recibo de Entrega de Preso INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Recibo de equipamento USE Recibo de entrega de material bélico 058.02.02.003
Recibo de escolta 058.02.03.005
Recibo de fornecimento de material de higiene e vestuário 059.01.01.008
Recibo de munições USE Recibo de entrega de material bélico 058.02.02.003
Recibo de pagamento de salário INTEGRA Prontuário de trabalho da pessoa presa 059.01.01.012
Recibo de pagamento do preso USE Expediente de movimentação financeira do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.002
Recibo de pagamento INTEGRA Expediente de movimentação financeira do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.002
Recibo de preso USE Recibo de escolta 058.02.03.005
Recurso de aluno INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Recurso do aluno INTEGRA Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação 058.03.02.002
Recursos de aluno INTEGRA Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
Regime disciplinar diferenciado, Expediente de inclusão em 058.02.01.012
Registro de curso de aperfeiçoamento do agente de segurança penitenciário USE Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Registro de curso USE Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
Registro de movimentações do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.006
Registro de ocorrência 058.02.01.005
REINSERÇÃO SOCIAL DA PESSOA PRESA, PROMOÇÃO DA 059
Reintegração da pessoa presa, Prontuário de 059.01.01.001
REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA PRESA 059.01
REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS SENTENCIADOS E EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 059.02
Relatório bate-chão USE Relatório de revista de rotina e especial 058.02.01.003
Relatório bate-grade USE Relatório de revista de rotina e especial 058.02.01.003
Relatório conclusivo do procedimento disciplinar INTEGRA Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Relatório de acompanhamento de cumprimento de penas e medidas alternativas 059.02.01.002
Relatório de acompanhamento mensal – RAM USE Relatório de acompanhamento de cumprimento de penas e medidas alternativas 059.02.01.002
Relatório de audiência de escolta USE Relatório de escolta 058.02.03.006
Relatório de compras da pessoa presa INTEGRA Processo de aquisição de material da pessoa presa 059.01.02.004
Relatório de débito financeiro da pessoa presa INTEGRA Processo de aquisição de material da pessoa presa 059.01.02.004
Relatório de Educação INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Relatório de enfermagem (em caso de agressão) INTEGRA Expediente de medidas preventivas para segurança da pessoa presa 058.02.01.008
Relatório de escolta 058.02.03.006
Relatório de inteligência penitenciária 058.02.01.010
Relatório de inteligência USE Relatório de inteligência penitenciária 058.02.01.010

Expediente de remição por leitura 059.01.01.006
Expediente de solicitação de compra da pessoa presa 059.01.02.003
Expediente de solicitação de exame criminológico 059.01.01.003
Expediente de solicitação de indulto e comutação de pena 059.03.01.001
Expediente de solicitação de transferência da pessoa presa 058.02.03.001
Expediente NOC USE Expediente de solicitação de exame criminológico 059.01.01.003
Expediente para guia de remoção USE Expediente de solicitação de transferência da pessoa presa 058.02.03.001
Extratos de Identificação Civil e Criminal INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001

F
Família do egresso do sistema penitenciário, Prontuário da 059.02.02.002
Ficha cadastral do agente penitenciário em curso de aperfeiçoamento INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Ficha cadastral do agente penitenciário em curso de formação INTEGRA Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
Ficha de atendimento da psicologia INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Ficha de autorização de compra do reeducando INTEGRA Expediente de solicitação de compra da pessoa presa 059.01.02.003
Ficha de autorização de uso de objetos pela pessoa presa 059.01.01.009
Ficha de autorização para descartes de objetos da pessoa presa 059.01.01.010
Ficha de encaminhamento ou reencaminhamento para prestação de serviços da pessoa apenada INTEGRA Prontuário da pessoa em cumprimento de
penas e medidas alternativas 059.02.01.001
Ficha de encaminhamentos da psicologia INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Ficha de entrevista psicossocial INTEGRA Prontuário do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.001
Ficha de Evolução de Enfermagem INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
Ficha de Evolução de Nutrição INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
Ficha de evolução do caso INTEGRA Prontuário da pessoa em cumprimento de penas e medidas alternativas 059.02.01.001
Ficha de evolução INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Ficha de Evolução Médica INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
Ficha de Evolução Odontológica INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
Ficha de Frequência (cópia) INTEGRA Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação 058.03.02.002
Ficha de permissão de saída da pessoa presa 058.02.03.003
Ficha funcional atualizada emitida pelo Centro de Recursos Humanos da respectiva Coordenadoria Regional a que pertença a unidade prisional do interessado
INTEGRA Processo de solicitação de acautelamento do colete balístico 058.02.02.002
Ficha Funcional INTEGRA Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança penitenciário em curso de formação 058.03.02.002
Ficha qualificativa INTEGRA Prontuário de trabalho da pessoa presa 059.01.01.012
Ficha Qualificativa INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Financeira do pecúlio da pessoa presa, Expediente de movimentação 059.01.02.002
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL 059.03
Folha de Antecedentes e Movimentações Carcerárias INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Folha de controle de frequência de trabalho INTEGRA Prontuário de trabalho da pessoa presa 059.01.01.012
Folha de controle de vale transporte INTEGRA Prontuário da família do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.002
Folha de controle de vale transporte INTEGRA Prontuário do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.001
Folha de Frequência da pessoa apenada INTEGRA Prontuário da pessoa em cumprimento de penas e medidas alternativas 059.02.01.001
Folha de frequência de alunos INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Folha de frequência de alunos INTEGRA Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
Folha de frequência de docente INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Folha de frequência de docente INTEGRA Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
Folha de frequência escolar INTEGRA Prontuário de educação da pessoa presa 059.01.01.005
Folha de prosseguimento INTEGRA Prontuário da família do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.002
Folha de prosseguimento INTEGRA Prontuário do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.001
Formação de agente de segurança penitenciário, Dossiê de curso de 058.03.01.001
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 058.03.01
Formulário de anuência INTEGRA Processo de autorização para pesquisa científica 058.01.02.001
Formulário de entrevista para visita de familiar distante INTEGRA Prontuário da família do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.002
Formulário de entrevista psicossocial da pessoa apenada INTEGRA Prontuário da pessoa em cumprimento de penas e medidas alternativas 059.02.01.001
Formulário de entrevista psicossocial INTEGRA Prontuário da família do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.002
Fornecimento de material de higiene e vestuário, Recibo de 059.01.01.008

G
GERÊNCIA DA SEGURANÇA E MONITORIA DA DISCIPLINA 058.02
GERENCIAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA PESSOA PRESA 058.01
Gestão Prisional Única - GPU, Sistema de 058.01.01.002
GIR, Relatório do Grupo de Intervenções Rápidas - 058.02.01.004
GPU, Sistema de Gestão Prisional Única - 058.01.01.002
Grupo de Intervenções Rápidas - GIR, Relatório do 058.02.01.004
Guia de Remoção INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Guia de remoção/transferência USE Guia de transferência da pessoa presa 058.02.03.002
Guia de transferência da pessoa presa 058.02.03.002
Guias de Recolhimento – GR INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001

I
Identificação Datiloscópica INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Identificação Datiloscópicas (feita pela autoridade policial) INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Inclusão em Centro de Ressocialização, Processo de 059.01.01.002
Inclusão em regime disciplinar diferenciado, Expediente de 058.02.01.012
Indulto e comutação de pena, Expediente de solicitação de 059.03.01.001
Informação INTEGRA Autos de inteligência penitenciária 058.02.01.011
Informação Sobre a Vida Pregressa INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Informações técnicas de segurança USE Relatório de Monitoramento da Segurança 058.02.01.002
Informe de inteligência USE Informe de segurança 058.02.01.001
Informe de segurança 058.02.01.001
Informe INTEGRA Autos de inteligência penitenciária 058.02.01.011
Inteligência penitenciária, Autos de 058.02.01.011
Inteligência penitenciária, Relatório de 058.02.01.010
Inteligência Penitenciária, Resenha de 058.02.01.009
Intimação INTEGRA Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Inventário da pessoa presa USE Registro de movimentações do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.006
Inventário de material bélico 058.02.02.004

K
Kit preso USE Recibo de fornecimento de material de higiene e vestuário 059.01.01.008

L
Laudo de cessação de periculosidade INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Laudo de Verificação de Cessação de Periculosidade INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Laudo Médico INTEGRA Expediente de solicitação de indulto e comutação de pena 059.03.01.001
Livro banco USE Registro de movimentações do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.006
Livro cofre USE Registro de movimentações do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.006
Livro de controle de pertences USE Registro de movimentações do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.006
Livro de M.O.I. (Mão de obra indireta) – Rateio USE Registro de movimentações do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.006
Livro de registro de ocorrências USE Registro de ocorrência 058.02.01.005
Livro de registro geral USE Registro de movimentações do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.006
Livro disponível USE Registro de movimentações do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.006
Livro G.G.F. (Gastos Gerais de Fabricação) USE Registro de movimentações do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.006
Livro inativos USE Registro de movimentações do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.006
Livro reserva USE Registro de movimentações do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.006

M
Mandado de Intimação INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Mandado de Notificação INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Mandado de Prisão INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MATERIAL BÉLICO, CONTROLE E 058.02.02
Manutenção de equipamentos de segurança, Relatório de 058.02.02.001
Manutenção de material bélico, Relatório de 058.02.02.005
Mapa de força USE Programa de escolta 058.02.03.004
MATERIAL BÉLICO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E 058.02.02
Material bélico, Inventário de 058.02.02.004
Material bélico, Recibo de entrega de 058.02.02.003
Material bélico, Relatório de manutenção de 058.02.02.005
Material da pessoa presa, Processo de aquisição de 059.01.02.004
Material de higiene e vestuário, Recibo de fornecimento de 059.01.01.008
Medidas alternativas, Prontuário da pessoa em cumprimento de penas e 059.02.01.001
Medidas alternativas, Relatório de acompanhamento de cumprimento de penas e 059.02.01.002
Medidas preventivas para segurança da pessoa presa, Expediente de 058.02.01.008
Memorando de autoridade competente autorizando a visita INTEGRA Expediente de autorização de visita da pessoa presa 058.02.01.007
Modelo certificado INTEGRA Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
Modelo de certificado INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Monitoramento de segurança, Relatório de 058.02.01.002
MONITORIA DA DISCIPLINA, GERÊNCIA DA SEGURANÇA E 058.02
Movimentação financeira do pecúlio da pessoa presa, Expediente de 059.01.02.002
MOVIMENTAÇÃO PENITENCIÁRIA 058.02.03
Movimentações do pecúlio da pessoa presa, Registro de 059.01.02.006

N
Nota de Culpa INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Nota fiscal INTEGRA Processo de aquisição de material da pessoa presa 059.01.02.004

O
Objetos da pessoa presa, Recibo de devolução de documentos e 059.01.02.005
Ocorrência, Registro de 058.02.01.005
Ocorrências do plantão, Relatório de 058.02.01.006
Ofício de Encaminhamento do Preso INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Ofício de encaminhamento do relatório psicológico e/ou psicossocial e/ou psiquiátrico INTEGRA Expediente de solicitação de exame criminológico 059.01.01.003
Ofício de Solicitação de Confronto de Individuais Datiloscópicas INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Ofício de solicitação de exame criminológico INTEGRA Expediente de solicitação de exame criminológico 059.01.01.003
Ofício de solicitação de movimentação de autoridade competente INTEGRA Expediente de movimentação financeira do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.002
Ofício, petição, termo de declaração do preso justificando o pedido de aproximação familiar INTEGRA Processo de solicitação de aproximação familiar 059.01.01.004
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058.02 GERÊNCIA DA SEGURANÇA E MONITORIA DA DISCIPLINA (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação Guarda 

permanente

058.02.01.001 Informe de segurança 2 -

058.02.01.002 Relatório de monitoramento de 
segurança 1 5

058.02.01.003 Relatório de rotina e revista 
especial 1 5

058.02.01.004 Relatório do Grupo de 
Intervenções Rápidas - GIR 2 - Resolução SAP n. 223/2010. O documento é importante para 

preservação da memória institucional.

058.02.01.005 Registro de ocorrência vigência -

A vigência esgota-se com o encerramento do livro, ou, caso o 
registro seja feito em planilha, ao final de cada ano. O 
documento é importante para preservação da memória 
institucional. 

058.02.01.006 Relatório de ocorrências do 
plantão 1 5

058.02.01.007 Expediente de autorização de 
visita da pessoa presa vigência 1

Lei n. 7.210/1984, art. 41, X; Resolução SAP n. 58/2003. A 
vigência esgota-se com a transferência da pessoa presa para 
outra unidade prisional ou cumprimento da pena.

058.02.01.008
Expediente de medidas 
preventivas para segurança da 
pessoa presa

vigência 10

Lei federal n. 7.210/1984, art. 84,  § 4°; Resolução SAP n. 
144/2010, art.50. A vigência esgota-se com a declaração da 
pessoa presa para finalização das medidas preventivas de 
segurança.

058.02.01.009 Resenha de Inteligência 
Penitenciária 1 5

058.02.01.010 Relatório de inteligência 
penitenciária 1 5

058.02.01.011 Autos de Inteligência 
penitenciária vigência 10

A vigência esgota-se com a conclusão da análise de ações do 
sistema penitenciário. O documento é importante para 
preservação da memória instuticional

058.02.01.012 Expediente de inclusão em 
regime disciplinar diferenciado vigência 5

Lei n. 7.210/1984, art. 52. A vigência esgota-se com o 
cumprimento da pena no regime disciplinar diferenciado ou 
indeferimento da solicitação de inclusão em regime disciplinar 
diferenciado.

058.02.01.013 Processo de sindicância 
disciplinar da pessoa presa vigência 5

Lei n. 7.210/1984, art. 59; Resolução SAP n. 144/2010, arts.53 a 
92.  A vigência esgota-se com o cumprimento da sanção 
disciplina ou despacho concluindo o não cometimento da falta 
disciplinar.

058.02.02.001 Relatório de manutenção de 
equipamentos de segurança 1 5

058.02.02.002
Processo de solicitação de  
acautelamento de colete 
balístico

vigência 5
Resolução SAP n. 220/2015. A vigência esgota-se com o 
deferimento ou indeferimento do acautelamento do colete 
balístico.

058.02.02.003 Recibo de entrega de material 
bélico 1 5

058.02.02.004 Inventário de material bélico 1 10

058.02.02.005 Relatório de manutenção de 
material bélico 1 5

058.02.03.001 Expediente de solicitação de 
transferência da pessoa presa vigência 10

Resolução SAP n. 52/2003.  A vigência esgota-se com a 
transferência da pessoa presa para outra unidade prisional ou 
indeferimento do pedido de transferência.

058.02.03.002 Guia de transferência da 
pessoa presa 1 - Resolução SAP n. 52/2003.

058.02.03.003 Ficha de permissão de saída 
da pessoa presa 1 5 Lei n. 7.210/1984, art. 120.

058.02.03.004 Programa de escolta 2 -
058.02.03.005 Recibo de escolta 1 5
058.02.03.006 Relatório de escolta 1 5

ATIVIDADES DOCUMENTOS

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

PRAZOS DE GUARDA

058.02.01 
Acompanhamento e 
controle da segurança e da 
disciplina

058.02.03 Movimentação 
Penitenciária

058.02.02 Controle e 
manutenção de 
equipamentos de 
segurança e material bélico

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação Guarda 

permanente

058.03.01.001
Dossiê de curso de formação 
de agente de segurança 
penitenciário

vigência 5

Decreto Estadual n. 46.658/2001; Decreto Estadual n. 
50.963/2006; Resolução SAP n. 71/2013; Resolução SAP n. 
79/2013; Resolução SAP n. 80/2013. A vigência esgota-se com 
a conclusão do curso. O documento é importante para a 
preservação da memória institucional.

058.03.01.002
Dossiê de curso de 
aperfeiçoamento de agente de 
segurança penitenciária

vigência 5

Decreto Estadual n. 50.963/2006; Resolução SAP n. 71/2013. A 
vigência esgota-se com a conclusão do curso. O documento é 
importante para a preservação da memória institucional.

058.03.02.001 Prova do agente de segurança 
penitenciária 1 -

Lei complementar n. 959/2004, art. 6, I; Resolução SAP n. 
80/2018, art.14, §1º.

058.03.02.002

Processo de avaliação de 
desempenho do agente de 
segurança penitenciário em 
curso de formação

vigência 5

Resolução SAP n. 292/2006; Resolução SAP n. 71/2013; 
Resolução SAP n. 79/2013; Resolução SAP n. 80/2013. A 
vigência esgota-se com a publicação do indeferimento da 
reprovação ou a publicação da exoneração do servidor em 
Diário Oficial do Estado.

DESTINAÇÃO

ATIVIDADES DOCUMENTOS OBSERVAÇÕES

058.03 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA (SUBFUNÇÃO)

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)

058.03.01 Formação e 
aperfeiçoamento

058.03.02 Avaliação de 
desempenho

059.01 REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA PRESA (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação Guarda 

permanente

059.01.01.001 Prontuário de reintegração da 
pessoa presa vigência 60

 Lei Federal n. 7.210/1984, art. 23. A vigência esgota-se com o 
cumprimento da pena. Os prontuários abertos depois de 
31/12/1940 serão submetidos a procedimento estatístico para a 
retirada de amostras representativas destinadas à guarda 
permanente.

059.01.01.002 Processo de inclusão em 
Centro de Ressocialização vigência 15

Resolução SAP n. 255/2009. A vigência esgota-se com o 
deferimento ou indeferimento da solicitação de inclusão em 
Centro de Ressocialização.

059.01.01.003 Expediente de solicitação de 
exame criminológico vigência 5

Lei Federal n. 7.210/1984, arts. 8 e 9; Resolução do Conselho 
Federal de Psicologia n. 007/2003. A vigência esgota-se com o 
deferimento ou indeferimento da solicitação da progressão de 
regime.

059.01.01.004 Processo de solicitação de 
aproximação familiar vigência 5

Lei Federal n. 7.210/1984, art. 41, X; Resolução SAP n. 
115/2003. A vigência esgota-se com o deferimento ou 
indeferimento da remoção da pessoa presa.

059.01.01.005 Prontuário de educação da 
pessoa presa vigência 60

Lei Federal n. 7.210/1984, arts. 17 a 21. A vigência esgota-se
com o cumprimento da pena. Os prontuários abertos depois de
31/12/1940 serão submetidos a procedimento estatístico para a
retirada de amostras representativas destinadas a guarda
permanente.

059.01.01.006 Expediente de remição por 
leitura vigência 5

Lei Estadual n. 16.648/2018; Portaria Conjunta JF/DEPEN n. 
276/2012.  A vigência esgota-se com o deferimento ou 
indeferimento da solicitação de remição por leitura.

059.01.01.007

Expediente de credenciamento 
de entidade religiosa ou 
Organização Não 
Governamental - ONG

vigência 2
Lei Federal n. 7.210/1984, arts. 24 e 41, VII; Resolução SAP n. 
69/2010.  A vigência esgota-se com o credenciamento da 
entidade religiosa ou Organização Não Governamental.

059.01.01.008 Recibo de fornecimento de 
material de higiene e vestuário 1 5 Lei Federal n. 7.210/1984, art. 12; Resolução SAP n. 26/2013.

059.01.01.009 Ficha de autorização de uso de 
objetos pela pessoa presa vigência -

Resolução SAP n. 144/2010, arts. 160 e 176. A vigência esgota-
se com a transferência da pessoa presa para outra unidade 
prisional ou cumprimento da pena.

059.01.01.010
Ficha de autorização para 
descartes de objetos da 
pessoa presa

1 5

059.01.01.011 Pontuário de saúde da pessoa 
presa vigência 20

Lei n. 13.787/2018, art. 6º; Resolução CFM n. 1.638/2002, art.1º. 
Resolução CFM n. 1.821/2007. A vigência esgota-se com o 
cumprimento da pena. Os prontuários abertos depois de 
31/12/1940 serão submetidos a procedimento estatístico para a 
retirada de amostras representativas destinadas à guarda 
permanente. Alternativamente à eliminação, os prontuários com 
prazos esgotados poderão ser entregues ao paciente, seu 
procurador ou representante legal. Caberá à Comissão de 
Avaliação de Documentos e Acesso - CADA decidir, 
excepcionalmente, pela preservação dos prontuários por prazo 
superior aos 20 anos, visando a promoção da pesquisa e a 
produção de conhecimento científico.  

059.01.01.012 Prontuário de trabalho da 
pessoa presa vigência 60

Lei Federal n. 7.210/1984, arts. 17 a 21. A vigência esgota-se
com o cumprimento da pena. Os prontuários abertos depois de
31/12/1940 serão submetidos a procedimento estatístico para a
retirada de amostras representativas destinadas a guarda
permanente.

059.01.02.001 Balancete do pecúlio da 
pessoa presa 1 5 Lei Federal n. 7.210/1984, art. 13; Decreto Estadual n. 

50.412/2005, art.19, VIII; Resolução SAP n. 99/2012.

059.01.02.002
Expediente de movimentação 
financeira do pecúlio da 
pessoa presa

vigência 5

Lei Federal n. 7.210/1984, arts. 13; Decreto Estadual n. 
50.412/2005, art.19; Resolução SAP-53/2001; Resolução SAP 
n. 99/2012. A vigência esgota-se com a conclusão da 
movimentação diária da pessoa presa.

059.01.02.003 Expediente de solicitação de 
compra da pessoa presa 1 5

Lei Federal n. 7.210/1984, art. 13; Decreto n. 50.412/2005, 
art.19, VI e VII; Portaria Conjunta CRN/CRO/CCAP/CRC/CVL - 
001/2007; Resolução SAP n. 99/2012.

059.01.02.004 Processo de aquisação de 
material da pessoa presa 1 5

Lei Federal n. 7.210/1984, art. 13; Decreto Estadual n. 
50.412/2005, art.19, VI e VII; Portaria Conjunta 
CRN/CRO/CCAP/CRC/CVL - 001/2007; Resolução SAP n. 
99/2012.

059.01.02.005
Recibo de devolução de 
documentos e objetos da 
pessoa presa

1 5 Resolução SAP n. 144/2010, art. 10, V, §1°. 

059.01.02.006 Registro de movimentações do 
pecúlio da pessoa presa vigência 5

Decreto Estadual n. 50.412/2005, art.19; Resolução SAP n. 
53/2001; Resolução SAP n. 99/2012. A vigência esgota-se com 
o encerramento do livro, ou, caso o registro seja feito em 
planilha, ao final de cada ano.

059.01.02 Administração e 
controle de pecúlio

059.01.01 Assistência 
psicológica, familiar, 
educacional, religiosa, 
material, à saúde e ao 
trabalho

059 PROMOÇÃO DA REINSERÇÃO SOCIAL DA PESSOA PRESA (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA
(em anos) DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

059.02 REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS SENTENCIADOS E EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação Guarda 

permanente

059.02.01.001
Prontuário da pessoa em 
cumprimento de  penas e 
medidas alternativas

vigência 5
Lei Federal n. 9.714/1998; Resolução SAP n. 133/2012, art. 29, 
XI. A vigência esgota-se com o cumprimento das penas e 
medidas alternativas.

059.02.01.002
Relatório de acompanhamento 
de cumprimento de penas e 
medidas alternativas

1 -
Lei Federal n. 9.714/1998; Resolução SAP n. 133/2012, art. 20, 
XIII. O documento é importante para a preservação da memória 
da instituição.

059.02.02.001 Prontuário do egresso do 
sistema penitenciário vigência 5

Lei Federal n. 7.210/1984, art. 25; Decreto Estadual n. 
55.126/2009; Resolução SAP n. 182/2015.  A vigência esgota-se 
com a finalização do acompanhamento pedagógico e 
psicossocial.

059.02.02.002
Prontuário da  família do 
egresso do sistema 
penitenciário

vigência 5

Lei Federal n. 7.210/1984, art. 25; Decreto Estadual n. 
55.126/2009; Resolução SAP n. 182/2015.  A vigência esgota-se 
com a finalização do acompanhamento pedagógico e 
psicossocial.

059.03 FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação Guarda 

permanente

059.03.01.001 Expediente de solicitaçao de 
indulto e comutação de pena vigência 5

Lei n. 7.210/1984, art. 69, arts. 187 a 193. A vigência esgota-se 
com o deferimento  ou indeferimento da solicitação de 
comutação ou indulto.

059.03.01.002 Relatório do Conselho 
Penitenciário 1 -

Lei Federal n. Lei n. 7.210/1984, art. 69, § 2°, III; Decreto 
Estadual n. 46.623/2002, art. 73, III.  O documento é importante 
para preservação da memória institucional.

059.02.01 
Acompanhamento da 
pessoa sentencida

ATIVIDADES DOCUMENTOS 

PRAZOS DE GUARDA DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

ATIVIDADES

PRAZOS DE GUARDA DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

059.02.02 
Acompanhamento de 
egressos do sistema 
penitenciário

059.03.01 Supervisão e 
consulta da execução penal

DOCUMENTOS 

Relatório de intervenção USE Relatório do Grupo de Intervenção Rápida – GIR 058.02.01.004
Relatório de manutenção de armamento USE Relatório de manutenção de material bélico 058.02.02.005
Relatório de manutenção de equipamentos de segurança 058.02.02.001
Relatório de manutenção de material bélico 058.02.02.005
Relatório de monitoramento de segurança 058.02.01.002
Relatório de movimentação diária INTEGRA Expediente de movimentação financeira do pecúlio da pessoa presa 059.01.02.002
Relatório de número de presos escoltado USE Relatório de escolta 058.02.03.006
Relatório de ocorrências do plantão 058.02.01.006
Relatório de ocorrências USE Relatório de ocorrências do plantão 058.02.01.006
Relatório de prestação de serviço à comunidade INTEGRA Prontuário da pessoa em cumprimento de penas e medidas alternativas 059.02.01.001
Relatório de quantidade de escoltas realizadas USE Relatório de escolta 058.02.03.006
Relatório de reintegração (em casos mais graves que possam gerar sequelas psicológicas) INTEGRA Expediente de medidas preventivas para segurança da pessoa presa 
058.02.01.008
Relatório de rotina e revista especial 058.02.01.003
Relatório de Trabalho INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Relatório de triagem INTEGRA Processo de inclusão em Centro de Ressocialização 059.01.01.002
Relatório de vistoria USE Relatório de revista de rotina e especial 058.02.01.003
Relatório do Conselho Penitenciário 059.03.01.002
Relatório do Grupo de Intervenções Rápidas - GIR 058.02.01.004
Relatório INTEGRA Expediente de solicitação de transferência da pessoa presa 058.02.03.001
Relatório INTEGRA Processo de solicitação de aproximação familiar 059.01.01.004
Relatório Inter profissional criminológico INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Relatório Parcial da Comissão de Avaliação de Desempenho do Agente Penitenciário INTEGRA Processo de avaliação de desempenho de agente de segurança
penitenciário em curso de formação 058.03.02.002
Relatório psicológico e/ou psicossocial e/ou psiquiátrico INTEGRA Expediente de solicitação de exame criminológico 059.01.01.003
Relatório Psicológico INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Relatório Psiquiátrico INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Relatório social INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Relatórios de inteligência INTEGRA Autos de inteligência penitenciária 058.02.01.011
Relatórios de Internação Hospitalar INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
Relatórios de Saúde (relatórios médicos e avaliações psiquiátricas) INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
Remição por leitura, Expediente de 059.01.01.006
Requerimento de credenciamento de entidade religiosa ou Organização não Governamental - ONG INTEGRA Expediente de credenciamento de entidade
religiosa ou Organização não Governamental-ONG 059.01.01.007
Requerimento do (a) dirigente da organização ou de seu representante competente ou majoritário, acompanhado de cópia do documento de identidade pessoal,
do tipo RG ou RNE (Registro Nacional de Estrangeiro), se for o caso, e do CPF INTEGRA Expediente de credenciamento de entidade religiosa ou Organização não
vGovernamental-ONG 059.01.01.007
Requerimento para cautela de colete balístico INTEGRA Processo de solicitação de acautelamento do colete balístico 058.02.02.002
Requisição do Instituto Médico Legal e/ou Exame de Corpo de Delito e/ou Laudo do Instituto Médico Legal INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Requisições Judiciais INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Requisições Policiais INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Resenha da pessoa presa sobre o livro INTEGRA Expediente de remição por leitura 059.01.01.006
Resenha de Inteligência Penitenciária 058.02.01.009
Resenha USE Resenha de inteligência penitenciária 058.02.01.009
Ressocialização, Processo de inclusão em centro de 059.01.01.002
Resultados de Exames INTEGRA Prontuário de saúde da pessoa presa 059.01.01.011
Resumo de estágio escolar da pessoa presa – realizado pela Secretaria de Educação INTEGRA Prontuário de educação da pessoa presa 059.01.01.005
Retirada de objetos e ou documentos USE Recibo de devolução de documentos e objetos da pessoa presa 059.01.02.005
Revista especial, Relatório de rotina e 058.02.01.003
Revista USE Relatório de revista de rotina e especial 058.02.01.003
Rol de visita USE Expediente de autorização de visita da pessoa presa 058.02.01.007
Rol de visitas INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Ronda USE Relatório de revista de rotina e especial 058.02.01.003
Rotina e revista especial, Relatório de 058.02.01.003

S
Saída da pessoa presa, Ficha de permissão de 058.02.03.003
Saúde da pessoa presa, Prontuário de 059.01.01.011
Segurança da pessoa presa, Expediente de medidas preventivas para 058.02.01.008
SEGURANÇA E DA DISCIPLINA, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA 058.02.01
SEGURANÇA E MATERIAL BÉLICO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 058.02.02
SEGURANÇA E MONITORIA DA DISCIPLINA, GERÊNCIA DA 058.02
Sentença deferindo ou indeferindo a solicitação de progressão de regime (cópia) INTEGRA Expediente de solicitação de exame criminológico 059.01.01.003
Sentença indeferindo ou deferindo a progressão de regime (cópia) INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Sentenças e Acórdãos Judiciais INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
SENTENCIADOS E EGRESSOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS 059.02
Sindicância disciplinar da pessoa presa, Processo de 058.02.01.013
Sistema de Gestão Prisional Única - GPU 058.01.01.002
SISTEMA PENITENCIÁRIO, ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO 059.02.02
SISTEMA PENITENCIÁRIO, AVALIAÇÃO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS SOBRE O 058.01.02
Sistema penitenciário, Prontuário da família do egresso do 059.02.02.002
Sistema penitenciário, Prontuário do egresso do 059.02.02.001
SISTEMA PENITENCIÁRIO, REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS SENTENCIADOS E EGRESSOS DO 059.02
Solicitação de acautelamento de colete balístico, Processo de 058.02.02.002
Solicitação de aproximação familiar, Processo de 059.01.01.004
Solicitação de compra da pessoa presa, Expediente de 059.01.02.003
Solicitação de exame criminológico, Expediente de 059.01.01.003
Solicitação de indulto e comutação de pena, Expediente de 059.03.01.001
Solicitação de matrícula da pessoa presa INTEGRA Prontuário de educação da pessoa presa 059.01.01.005
Solicitação de remição por leitura USE Expediente de remição por leitura 059.01.01.006
Solicitação de transferência da pessoa presa, Expediente de 058.02.03.001
SUPERVISÃO E CONSULTA DA EXECUÇÃO DA PENA 059.03.01
Sustação Cautelar de Regime INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001

T
Termo de abertura de prontuário de trabalho do reeducando (a) INTEGRA Prontuário de trabalho da pessoa presa 059.01.01.012
Termo de acautelamento balístico USE Processo de solicitação de acautelamento do colete balístico 058.02.02.002
Termo de advertência (livramento condicional, regime aberto, dentre outros) - cópia INTEGRA Prontuário do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.001
Termo de autorização para retirada de objetos de valor/importância INTEGRA Prontuário de reintegração da pessoa presa 059.01.01.001
Termo de autorização para saída médica de bebê INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Termo de comparecimento para fiscalização/acompanhamento do benefício INTEGRA Prontuário do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.001
Termo de compromisso de atribuição de aulas INTEGRA Dossiê de curso de aperfeiçoamento de agente de segurança penitenciária 058.03.01.002
Termo de compromisso de atribuição de aulas INTEGRA Dossiê de curso de formação de agente de segurança penitenciário 058.03.01.001
Termo de compromisso INTEGRA Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Termo de compromisso INTEGRA Prontuário da pessoa em cumprimento de penas e medidas alternativas 059.02.01.001
Termo de contratação de trabalho INTEGRA Prontuário de trabalho da pessoa presa 059.01.01.012
Termo de declaração INTEGRA Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Termo de demissão ou desistência do trabalho INTEGRA Prontuário de trabalho da pessoa presa 059.01.01.012
Termo de Depoimento em Auto de Prisão em Flagrante Delito INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Termo de desistência escolar ou formação profissional da pessoa presa INTEGRA Prontuário de educação da pessoa presa 059.01.01.005
Termo de elogio ao trabalho INTEGRA Prontuário de trabalho da pessoa presa 059.01.01.012
Termo de entrega de bebê para familiar INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Termo de instalação INTEGRA Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Termo de Interrogatório em Auto de Prisão em Flagrante Delito INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Termo de notificação INTEGRA Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Termo de Regime de Medida Preventiva de Segurança Pessoal – MPSP INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
"Termo de retirada de certidão de recolhimento prisional (""atestado de permanência carcerária"") INTEGRA Prontuário da família do egresso do sistema penitenciário" 059.02.02.002
Termo de retirada de documento (certidões) INTEGRA Prontuário do egresso do sistema penitenciário 059.02.02.001
Termo funcional INTEGRA Processo de sindicância disciplinar da pessoa presa 058.02.01.013
Termos de Declaração INTEGRA Prontuário Processual da Pessoa Presa 058.01.01.001
Trabalho da pessoa presa, Prontuário de 059.01.01.012
Transferência da pessoa presa, Expediente de solicitação de 058.02.03.001
Transferência da pessoa presa, Guia de 058.02.03.002

U
Uso de objetos pela pessoa presa, Ficha de autorização de 059.01.01.009

V
Visita da pessoa presa, Expediente de autorização de 058.02.01.007

* As FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E ATIVIDADES são apresentadas em letras maiúsculas. O Índice apresenta também, de forma 
permutada, os tipos documentais, bem como os termos e expressões variantes do conteúdo dos documentos de uso corrente da 
Secretaria de Administração PENITENCIÁRIA - SAP

058.01 GERENCIAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO DA PESSOA PRESA (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação Guarda 

permanente

058.01.01.001 Prontuário processual da 
pessoa presa vigência 60

Lei Federal n. 7.210/1984; Resolução SAP n. 89/2017. A 
vigência esgota-se com o cumprimento da pena. Os prontuários 
abertos depois de 31/12/1940 serão submetidos a procedimento 
estatístico para a retirada de amostras representativas 
destinadas à guarda permanente.

058.01.01.002 Sistema de Gestão Prisional 
Única - GPU 5 -

Resolução SAP n. 42/2013. Os dados guardados no Sistema 
poderão ser eliminados após o prazo de guarda, mantendo-se a 
integridade do Sistema até a eliminação de toda a base de 
dados. Por tratar-se de informações digitais de guarda 
temporária, os dados deverão ser eliminados de forma 
irreversível e permanente, utilizando-se de ferramentas que 
sobrescrevam o espaço digital utilizado pelo arquivo, em 
conformidade com a Instrução Normativa APE/SAESP n. 
01/2009, art 7°, § 2°.

058.01.02 Avaliação de 
pesquisas científicas sobre 
o sistema penitenciário

058.01.02.001 Processo de autorização para 
pesquisa científica vigência 5

Resolução CNS/MS n. 196/1996; Resolução SAP n. 83/2010.A 
vigência esgota-se com o deferimento ou indeferimento da 
pesquisa científica.

ATIVIDADES DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA

PROPOSTA DA TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SAP

058 PROMOÇÃO DA EXECUCAÇÃO PENAL (FUNÇÃO)

058.01.01 Cadastro e 
controle da documentação 
e informação

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES


