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Processo SJC 575714/2018 - K. S. C. - Denúncia de discrimi-
nação racial nos termos da Lei Estadual 14.187/2010. Conside-
rando que chegou ao conhecimento desta Secretaria da Justiça 
e Cidadania, por meio de denúncia formulada pela denunciante 
K. S. C, perante a Coordenação de Políticas para a População 
Negra e Indígena, relatando que no período compreendido entre 
junho de 2017 a setembro de 2017, durante o expediente de 
trabalho, teria sofrido atos discriminatórios por motivo de raça 
ou cor, praticados pela Associação dos Funcionários Públicos do 
Estado de São Paulo – AFPESP e seus respectivos supervisores do 
Departamento de Cadastro de Associados e Arrecadação: Eliana 
Souza Matos Torres, Cícero Marcos Dias, Kelly Cristina Nogueira, 
Soraia Aparecida Ângela Laplaca Ramos e Maurício Müller, cujas 
condutas se amoldariam àquela descrita no artigo 2º, incisos I, VI 
e VII, da Lei Estadual 14.187/2010; Instaure-se processo adminis-
trativo em face dos denunciados: Associação dos Funcionários 
Públicos do Estado de São Paulo – AFPESP, Eliana Souza Matos 
Torres, Cícero Marcos Dias, Kelly Cristina Nogueira, Soraia Apa-
recida Ângela Laplaca Ramos e Maurício Müller, como incursos 
no artigo 2°, incisos I, VI e VII, da Lei Estadual 14.187/2010, para 
a devida apuração dos supostos atos constrangedores, discri-
minatórios e vexatórios, e eventual aplicação das penalidades 
previstas no artigo 6º, nos termos do procedimento contido nos 
artigos 62 a 64, da Lei Estadual 10.177/1998.

 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR

 Despachos do Assessor Executivo
De 24-8-2020
Vistos. I - Fls. 645/650 - Trata-se de pedido de reconsidera-

ção visando recálculo da multa. Alega a Autuada que a receita 
bruta estimada está em descompasso com a realidade de sua 
contabilidade. Inicialmente cumpre esclarecer que já houve o 
esgotamento da esfera administrativa com a decisão de fl. 644, 
a qual negou provimento ao recurso interposto pela Autuada. 
Como é cediço, a Lei Estadual 10.177/98 não prevê recurso 
da decisão que nega provimento a recurso anteriormente 
interposto, além de não ser a hipótese prevista no artigo 42 da 
referida norma (pedido de reconsideração), tendo em vista que 
a pretensão não se contrapõe à decisão originalmente tomada 
pelo Governador ou dirigente superior da pessoa jurídica da 
administração descentralizada. Ademais, é importante ressaltar 
que a impugnação da receita brutal mensal, esta utilizada 
como base do cálculo de aplicação da multa, deve ser feita no 
prazo para defesa, conforme preceitua o artigo 7º da Portaria 
Normativa Procon 45/2015 (vigente à época dos fatos), estando 
preclusa a matéria no momento processual que o feito se encon-
tra. A Autuada impugnou a receita bruta mensal no momento 
da defesa, não tendo apresentado a documentação pertinente, 
conforme certidão de fl. 403, mesmo instado a fazê-lo (decisão 
de fl. 352). Ressalte-se que não houve pedido de apresentação 
de novos documentos previstos na Portaria 45/2015, insistindo 
na regularidade daqueles já acostados aos autos, imprestáveis 
para aferir a receita bruta da Autuada. Logo, a questão encontra-
-se preclusa. Mas não é só. Vale, ainda, consignar que a análise 
pretendida pela Autuada implicaria na inauguração de outra 
instância administrativa, sem qualquer previsão nas normas 
que regem o processo sancionatório no âmbito desta Fundação. 
Ante o exposto, não se conhece os pedidos de fls. 645/650, 
conforme acima elencado. II - Intime-se a Autuada para ciência 
desta decisão. III - Prossiga-se, com urgência, nos andamentos 
de praxe visando à cobrança da multa aplicada, caso não tenha 
sido adimplida, procedendo-se a inscrição do débito na Dívida 
Ativa, independentemente de novo pleito da Autuada.

Processo/Ano - Auto de Infração - Autuado - CNPJ - Advo-
gado - OAB

Proc. 1886/17-AI - 25702 D8 - WMB Comércio Eletrôni-
co Ltda. - 14.314.050/0001-58 - Andre Zonaro Giacchetta - 
147.702/SP - Ciro Torres Freitas - 208.205/SP.

De 30-9-2020
Considerando que não constam dos autos comprovação de 

que o substabelecimento de fl. 119 foi assinado por quem detém 
poderes para tal, intime-se o Autuado para que, no prazo de 07 
(sete) dias, regularize a sua representação processual, sob pena 
de não conhecimento do recurso de fls. 124/828.

Processo/Ano - Auto de Infração - Autuado - CNPJ - Advo-
gado - OAB

Proc. 2739/17-AI - 25767 D8 - CNOVA Comércio Eletrônico 
S/A - 07.170.938/0001-07 - Denise de Cássia Zílio - 090.949/SP - 
Fabíola Meira de Almeida Breseghello - 184.674/SP.

Considerado a decisão que homologou e julgou subsistente 
o Auto de Infração em epígrafe (fl. 22), o trânsito em julgado 
administrativo do processo em 02-03-2019, conforme certificado 
à fl. 68 e a inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado (fl. 
25), deixo de conhecer a defesa de fls. 26/67 apresentada fora 
do prazo estipulado no artigo 7º da Portaria Normativa Procon 
45/15, vigente à época, e mantenho a decisão de fl. 22. Intime-se 
o Autuado para ciência.

Processo/Ano - Auto de Infração - Autuado - CNPJ - Advo-
gado - OAB

Proc. 4681/18-AI - 35057 D8 - Via Varejo S/A - 
33.041.260/0033-41 - Mauricio Marques Domingues - 175.513/SP.

De 16-10-2020
Vistos. I - Fls. 148/160 - Trata-se de pedido de reconsidera-

ção para análise das razões recursais cumulado com efeito sus-
pensivo e diminuição do valor da multa, este de forma subsidiá-
ria. A Autuada alega o cabimento do pedido de reconsideração 
e no mérito reitera os argumentos da inconsistência da autuação 
e da falta de razoabilidade do montante da penalidade aplicada. 
Compulsando os autos, verifica-se que houve o esgotamento da 
esfera administrativa quando proferida a decisão de segunda 
instância (fl. 146), uma vez que não há previsão de novo recurso 
em face desta. O pedido de reconsideração é incabível, pois, 
não se contrapõe a decisão originalmente tomada pelo Gover-
nador ou dirigente superior da pessoa jurídica da administração 
descentralizada. Ademais, a Autuada não traz, essencialmente, 
argumentos novos em sua petição, a teor do disposto no artigo 
42, parágrafo único, da Lei Estadual 10.177/98, valendo destacar 
que a petição de fl. 148/160 repete, praticamente, o conteúdo 
do recurso de fls. 119/134. Aliás, isto tem se tornado prática 
recorrente da Autuada que deve ser coibida. Mas não é só. Ape-
nas para que não se alegue, novamente, ausência de motivação 
do ato administrativo, cumpre destacar os seguintes aspectos. 
A impugnação à receita bruta deve ser feita no momento da 
apresentação da defesa, sob pena de aceitação do montante 
estimado, conforme preceitua o artigo 8º c/c seu § 2º, ambos da 

Portaria Normativa Procon/SP 57/19. Conforme certidão de fl. 
140, a apresentação de documentos visando à impugnação da 
receita bruta deu-se fora do prazo, mais precisamente em sede 
recursal, razão pela qual os documentos acostados com a peça 
de recurso foram desconsiderados. Além disso. Verifica-se que o 
processo sancionatório teve regular andamento, garantindo-se 
à Autuada a ampla defesa e o contraditório. O que pretende 
em seu pedido de reconsideração é rediscutir a matéria de 
mérito, com abertura de uma terceira instância administrativa 
e procrastinação do feito. Ante o exposto, não se conhece dos 
pedidos de fls. 148/160. II - Certifique-se o trânsito em julgado 
administrativo. III - Intime-se a Autuada para ciência desta 
decisão e prossiga-se, com urgência, nos andamentos de praxe 
visando à cobrança da multa aplicada, inclusive com inscrição 
na Dívida Ativa, caso decorrido o prazo para pagamento sem 
adimplemento, independentemente de novo pleito daquela.

Processo/Ano - Auto de Infração - Autuado - CNPJ - Advo-
gado - OAB

Proc. 4144/19-AI - 40745 D8 - Ingresso Rápido Promoção de 
Eventos Ltda. - 04.597.283/0001-51 - Ingrid Brabes - 163.261/
SP - Anneliz Allodi - 323.772/SP.

De 26-10-2020
Intime-se a Autuada para ciência do documento de fl. 715, 

aguardando-se provocação no arquivo.
Processo/Ano - Auto de Infração - Autuado - CNPJ - Advo-

gado - OAB
Proc. 1464/09-AI - 03211 D7 - Nestlé Brasil Ltda. - 

60.409.075/0001-52 - Gustavo Gonçalves Gomes - 266.894/
SP - Thais Matallo Cordeiro Gomes - 247.934/SP.

Vistos. I - Prossiga-se o feito, conforme manifestação téc-
nica de fls. 114/115, intimando-se a Autuada para pagamento 
da multa com as reduções previstas no artigo 36 da Portaria 
Normativa Procon/SP 57/19 e, subsidiariamente, para ciência de 
todos os documentos acostados após a sua defesa de fls. 15/23. 
II - Intime-se a Autuada desta decisão. Para pagamento da 
multa acesse a página da internet https://www.procon.sp.gov.
br/autoinfracao.

Processo/Ano - Auto de Infração - Autuado - CNPJ - Advo-
gado - OAB

Proc. 0899/13-AI - 00065 P2 - Posto de Servicos Rio Branco 
Ltda. - EPP - 60.447.208/0001-85 - Marco Antonio Marques 
Cadima - 156.562/SP.

 Decisões do Assessor Executivo
De 30-9-2020
Nego provimento ao recurso, mantendo a decisão de pri-

meira instância, com multa fixada no valor abaixo, devendo o 
autuado comparecer para a retirada de apreensões, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de descarte, no caso de existência de 
auto de apreensão. Para pagamento da multa acesse a página 
da internet https://www.procon.sp.gov.br/autoinfracao.

Processo/Ano - Auto de Infração - Autuado - CNPJ - Multa 
em Reais - Advogado - OAB

Proc. 3593/19-AI- AI 44145 D8 - Lojas Renner S.A. - 
92.754.738/0205-11 - R$ 16.568,89 - Thiago Mahfuz Vezzi 
- 228.213/SP.

De 15-10-2020
Nego provimento ao recurso, mantendo a decisão de pri-

meira instância, com multa fixada no valor abaixo, devendo o 
autuado comparecer para a retirada de apreensões, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de descarte, no caso de existência de 
auto de apreensão. Para pagamento da multa acesse a página 
da internet https://www.procon.sp.gov.br/autoinfracao.

Processo/Ano - Auto de Infração - Autuado - CNPJ - Multa 
em Reais - Advogado - OAB

Proc. 2142-0/19-AI- AI 08016 D9 - Auto Posto Nova São 
Vicente Ltda.- 15.525.150/0001-96 - R$ 5.826,67 - Adriano 
Rodrigues - 242.251/SP - Nathalia de Almeida Fernandes - 
381.692/SP.

 INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE 
CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO

 Portaria S/Imesc-8, de 4-11-2020

Aprova o Plano de Classificação, o Índice 
Alfabético, Remissivo e Permutado e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos-Fim do Instituto 
de Medicina Social e de Criminologia de São 
Paulo - Imesc

O Superintendente do Instituto de Medicina Social e de 
Criminologia de São Paulo - Imesc, 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 Constitui-
ção da República, das Leis federais 8.159/1991 e 12.527/2011, 
dos Decretos estaduais 22.789/1984, 9.838/1989, 48.897/2004, 
48.898/2004, 54.276/2009, 58.052/2012,

Considerando a proposta de Plano de Classificação, de 
Índice Alfabético, Remissivo e Permutado e de Tabela de 
Temporalidade de Documentos-Fim do Instituto de Medicina 
Social e de Criminologia de São Paulo - Imesc, elaborada pela 
Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, instituída 
pela Portaria 10-S-Imesc, de 28-6-2019, com a orientação téc-
nica, acompanhamento e aprovação da Unidade do Arquivo 
Público do Estado, mediante o Expediente de atendimento 
Segoc-EXP-2020/05593 que aprova os instrumentos de gestão, 
atendendo ao disposto do § 1º, art. 37, do Decreto 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-Fim do Instituto de Medicina Social e de Crimi-
nologia de São Paulo - Imesc, em conformidade com o Ofício 
62/2020 - S-Imesc que integra o Processo Imesc 129/2019, 
encaminhando a proposta ao Arquivo Público do Estado para 
aprovação dos instrumentos de gestão, constantes dos Anexos I, 
II e III, que são partes integrantes deste ato, em cumprimento ao 
disposto no Decreto 29.838/1989.

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

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

Atividade: 071.01.02 Controle administrativo dos serviços de perícia
 071.01.02.001 Processo de cadastramento de perito
 071.01.02.002 Relatório de rotina de perícias laboratoriais
Subfunção: 071.02 Apoio À Pesquisa Científica
Atividade: 071.02.01 Desenvolvimento e avaliação de estudo e pesquisa científica
 071.02.01.001 Processo de desenvolvimento de pesquisa científica
 071.02.01.002 Dossiê de levantamento de dados para pesquisa científica

Anexo II
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - Imesc
ÍNDICE ALFABÉTICO, REMISSIVO E PERMUTADO

ÍNDICE¹ CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO

A
ADMINISTRATIVO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA, CONTROLE 071.01.02
APOIO À PESQUISA CIENTÍFICA 071.02
Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer Consubstanciado) INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001
Autorização final do Superintendente para a pesquisa INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001
Autorização prévia do Superintendência para a pesquisa INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001
AVALIAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO E 071.02.01

B
Base de dados do Sistema Integrado de Medicina Social e de Criminologia – SImesc 071.01.01.003

C
Cadastramento de perito, Processo de 071.01.02.001
Carta de apresentação do pesquisador INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001
CIENTÍFICA, APOIO À PESQUISA 071.02
CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISA 071.02.01
Científica, Dossiê de levantamento de dados para pesquisa 071.02.01.002
Científica, Processo de desenvolvimento de pesquisa 071.02.01.001
Comprovante de pagamento de perícia (cópia) INTEGRA Prontuário pericial 071.01.01.001
CONTROLE ADMINISTRATIVO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA 071.01.02
Criminologia – SImesc, Base de dados do Sistema Integrado de Medicina Social e de 071.01.01.003
CRIMINOLOGIA, PROMOÇÃO DE MEDICINA SOCIAL E DE 071

D
Dados de pesquisa (planilha do Excel) USE Dossiê de levantamento de dados para pesquisa científica 071.02.01.002
Dados do Sistema Integrado de Medicina Social e de Criminologia – SImesc, Base de 071.01.01.003
Dados para pesquisa científica, Dossiê de levantamento de 071.02.01.002
Desenvolvimento de pesquisa científica, Processo de 071.02.01.001
DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISA CIENTÍFICA 071.02.01
Documentos pessoais do perito INTEGRA Processo de cadastramento de perito 071.01.02.001
Documentos pessoais do pesquisador INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001
Dossiê de levantamento de dados para pesquisa científica 071.02.01.002

E
ESTUDO E PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE 071.02.01
EXECUÇÃO DE PERÍCIAS DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO 071.01

F
Ficha de identificação do(s) periciando(s) INTEGRA Prontuário pericial 071.01.01.001
Ficha de inscrição de cadastramento de perito INTEGRA Processo de cadastramento de perito 071.01.02.001
Formulário de pesquisa INTEGRA Dossiê de levantamento de dados para pesquisa científica 071.02.01.002
Formulário para avaliação de laudo INTEGRA Prontuário pericial 071.01.01.001

G
GENÉTICO, EXECUÇÃO DE PERÍCIAS DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO 071.01

I
INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO, EXECUÇÃO DE PERÍCIAS DE MEDICINA LEGAL E DE 071.01

L
Laboratoriais, Relatório de rotina de perícias 071.01.02.002
Laudo complementar (quesito) INTEGRA Prontuário pericial 071.01.01.001
Laudo pericial INTEGRA Prontuário pericial 071.01.01.001
Levantamento de dados para pesquisa científica, Dossiê de 071.02.01.002

M
Manifestação da Diretoria do Departamento de Estudos e Perícias INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001
MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO, EXECUÇÃO DE PERÍCIAS DE 071.01
Medicina Social e de Criminologia – SImesc, Base de dados do Sistema Integrado de 071.01.01.003
MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA, PROMOÇÃO DE 071

O
Outros documentos que possam subsidiar a elaboração da pesquisa científica INTEGRA Dossiê de levantamento de dados para pesquisa científica 071.02.01.002

P
Parecer da Procuradoria Jurídica INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001
Pasta Imesc USE Prontuário pericial 071.01.01.001
PERÍCIA, CONTROLE ADMINISTRATIVO DOS SERVIÇOS DE 071.01.02
Pericial, Prontuário 071.01.01.001
PERÍCIAS DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO, EXECUÇÃO DE 071.01
Perícias laboratoriais, Relatório de rotina de 071.01.02.002
PERÍCIAS, REALIZAÇÃO DE 071.01.01
Perito, Processo de cadastramento de 071.01.02.001
PESQUISA CIENTÍFICA, APOIO À 071.02
PESQUISA CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE ESTUDO E 071.02.01
Pesquisa científica, Dossiê de levantamento de dados para 071.02.01.002
Pesquisa científica, Processo de desenvolvimento de 071.02.01.001
Processo de cadastramento de perito 071.01.02.001
Processo de Cadastramento USE Processo de cadastramento de perito 071.01.02.001
Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001
Processo de pesquisa USE Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001
Projeto da pesquisa INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001
PROMOÇÃO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA 071
Prontuário pericial 071.01.01.001
Prontuário psicológico 071.01.01.002
Protocolos de testes psicológicos (perito psicólogo e/ou periciando) INTEGRA Prontuário psicológico 071.01.01.002
Psicológico, Prontuário 071.01.01.002
Publicação da autorização final em Diário Oficial INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001

Q
Questionário de pesquisa INTEGRA Dossiê de levantamento de dados para pesquisa científica 071.02.01.002

R
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS 071.01.01
Registro de resultado de exames (imagem, fotografia, sonoro, audiovisual, textual) INTEGRA Prontuário pericial 071.01.01.001
Registros de desenhos do periciando INTEGRA Prontuário psicológico 071.01.01.002
Registros do psicólogo perito (aplicação/correção/interpretação dos instrumentos utilizados) INTEGRA Prontuário psicológico 071.01.01.002
Relatório de rotina de perícias laboratoriais 071.01.02.002
Relatório de rotina dos peritos do laboratório USE Relatório de rotina de perícias laboratoriais 071.01.02.002
Relatório externo (médico, psicológico, social, entre outros) INTEGRA Prontuário pericial 071.01.01.001
Relatório final de pesquisa científica (tese, dissertação, TCC e artigo) INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001
Relatório final de pesquisa científica INTEGRA Dossiê de levantamento de dados para pesquisa científica 071.02.01.002
Requisição de exame INTEGRA Prontuário pericial 071.01.01.001
Resumo de laudo laboratorial (investigação de vínculo genético) INTEGRA Prontuário pericial 071.01.01.001
Rotina de perícias laboratoriais, Relatório de 071.01.02.002

S
SERVIÇOS DE PERÍCIA, CONTROLE ADMINISTRATIVO DOS 071.01.02
SImesc USE Base de Dados do Sistema Integrado de Medicina Social e de Criminologia – SImesc 071.01.01.003
SImesc, Base de dados do Sistema Integrado de Medicina Social e de Criminologia – 071.01.01.003
Sistema Integrado de Medicina Social e de Criminologia – SImesc, Base de dados do 071.01.01.003
Social e de Criminologia – SImesc, Base de dados do Sistema Integrado de Medicina 071.01.01.003
Solicitação de autorização para pesquisa INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001

T
Termo de compromisso do pesquisador INTEGRA Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 071.02.01.001
Termo de consentimento livre e esclarecido INTEGRA Dossiê de levantamento de dados para pesquisa científica 071.02.01.002
Testes psicológicos USE Prontuário psicológico 071.01.01.002

V
VÍNCULO GENÉTICO, EXECUÇÃO DE PERÍCIAS DE MEDICINA LEGAL E DE INVESTIGAÇÃO DE 071.01

¹ 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 no Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - Imesc.

Anexo I
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - Imesc
Plano de Classificação de Documentos das Atividades-Fim
Descrição das Funções e Subfunções
071 Promoção de Medicina Social e de Criminologia (Função)
Esta função compreende a promoção da execução de perícias de Medicina Legal (clínicas e psiquiátricas) e de Investigação de 

Vínculo Genético (exames de DNA).
071.01 Execução de Perícias de Medicina Legal e de Investigação de Vínculo Genético (Subfunção)
Esta subfunção compreende as ações necessárias para a identificação e o controle da documentação das perícias e dos peritos.
071.02 Apoio à Pesquisa Científica (Subfunção)
Esta subfunção compreende as ações de realização de estudos e pesquisas bem como de colaboração com outras 

entidades nas atividades docentes e de pesquisa, referentes a matéria técnico-científica compreendida no âmbito de sua 
atribuição.
Função: 071 Promoção de Medicina Social e de Criminologia
Subfunção: 071.01 Execução de Perícias de Medicina Legal e de Investigação de Vínculo Genético
Atividade: 071.01.01 Realização de perícias
Documentos: 071.01.01.001 Prontuário pericial
 071.01.01.002 Prontuário psicológico
 071.01.01.003 Base de dados do Sistema Integrado de Medicina Social e de Criminologia – SImesc
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III - Alegações que o jovem apresenta para justificar a sua 
participação no ato infracional;

IV - Práticas de ato infracional para consumo de bens 
materiais e drogas;

V - Participação em grupos com identificação com o meio 
delitivo;

VI - Descumprimentos reiterados e injustificados de medida 
anteriormente imposta;

VII - Atos infracionais equiparados à crime hediondo.
Artigo 5º - Todos os Centros de Atendimento de Internação 

Provisória e Internação deverão adotar providências no sentido 
de adequar a sua qualificação ao estabelecido nesta Portaria.

Artigo 6º - O perfil do adolescente deverá ser avaliado 
na entrada do mesmo pela equipe do Centro de Atendimento, 
que após considerar o disposto nesta Portaria Normativa, fará 
o encaminhamento do adolescente para Centro adequado ao 
perfil e cumprimento da medida socioeducativa.

Artigo 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação e revoga as Portarias Normativas 095/2006 e 098/2006.

(Publicada novamente por ter saído com incorreções.)

 DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA SUDESTE

 Extrato de Aditamento
Processo RM3 0077/2019
Termo de Contrato DRM III 004/2020
Espécie: 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de 

serviços de nutrição e alimentação aos adolescentes sob tutela 
do Estado, atendidos pela Fundação Casa, nos Centros de 
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Casas Itaparica, 
Topázio, Juquiá, Rio Paraná, Rio Tâmisa, Rio Turiassu, Rio Nilo, 
Rio Tocantins e Cai Gaivota, subordinados à Divisão Regional 
Metropolitana Sudeste.

Contratada: Real Food Alimentação Ltda.
Objeto: Supressão Contratual de 15,39%, retroagindo efei-

tos a partir de 15-05-2020.
Vigência: de 15-05-2020 a 14-11-2022
Valor total: R$ 12.268.528,42
Valor do Exercício: R$ 3.085.372,81
Classificação dos Recursos: 33.90.39.72/5907/0000
Data da Assinatura: 20-10-2020
Parecer AJ 817/2020 de 10-08-2020.

 DIVISÃO REGIONAL OESTE

 Despacho do Diretor, de 29-10-2020
Processo ROE 0068/16.
Decorrido o prazo para interposição de recurso sem mani-

festação da empresa, Fica Mantida a Decisão da autoridade 
Competente, conforme publicação no D.O. de 16-09-2020.

Nos termos do art. 1º da Portaria Normativa 204, de 16-05-
2011, Despacho do Diretor de Divisão aplicando à empresa 
Orion Prestadora de Serviços Eireli ME, inscrita no CNPJ/MF 
19.827.821/0001-24, a penalidade de Multa por descumprimen-
to de obrigações contratuais decorrente do Termo de Contrato 
DRO 040/16 SDE-DRO - ROE0068/16, no valor de R$ 2.069,19. 
Fundamento legal: Lei Federal 8.666/93 e respectivas alterações 
c.c.art.8º e inciso IV do art. 10º da Portaria Normativa 204/11.

 DIVISÃO REGIONAL SUDOESTE

 Despacho do Diretor, de 4-11-2020
Aplicando, nos termos do art. 2º do anexo da Portaria 

Normativa 309, de 21-08-2020, Despacho do Diretor de Divisão, 
multa à empresa Menno Gráfica e Informática Ltda. EPP, CNPJ/
MF 47.699.350/0001-51, por descumprimento injustificado de 
prazos fixados, decorrente do objeto descrito no Pedido de 
Fornecimento 0057/20, no valor de R$ 2,56 a ser descontado da 
Nota Fiscal 27.099, por ocasião do seu pagamento. Fundamento 
Legal: art. 87, inc. II, da Lei Federal 8.666/93 e art. 8º do Anexo 
da Portaria Normativa 309/2020. Processo RSE 0065/20.

 Despacho do Diretor, de 29-10-2020
Aplicando, nos termos do art. 2º do anexo da Portaria 

Normativa 309, de 21-08-2020, Despacho do Diretor de Divisão, 
Multa à empresa Menno Gráfica E Informática Ltda. EPP, CNPJ/
MF 47.699.350/0001-51, por descumprimento injustificado de 
prazos fixados, decorrente do objeto descrito no Pedido de 
Fornecimento 0050/20, no valor de R$ 2,99 a ser descontado da 
Nota Fiscal 27.286, por ocasião do seu pagamento. Fundamento 
Legal: art. 87, inc. II da Lei Federal 8.666/93 e art. 8º do Anexo da 
Portaria Normativa 309/2020. Processo RSE-44/20.

 Despacho do Diretor, de 4-11-2020
Aplicando, nos termos do art. 2º do Anexo da Portaria 

Normativa 339, de 21-08-2020, Despacho do Diretor de Divisão, 
multa à empresa Charlei Boni ME, CNPJ/MF 28.719.518/0001-
07, por descumprimento injustificado de prazos fixados, decor-
rente do objeto descrito no Pedido de Fornecimento 0061/20, 
no valor de R$ 0,52 a ser descontado da Nota Fiscal 1.630, por 
ocasião do seu pagamento. Fundamento Legal: art. 87, inc. II, da 
Lei Federal 8.666/93 e artigo 8º do Anexo da Portaria Normativa 
339/2020. Processo RSE-0068/20.

Centro de Atendimento situado em outra Comarca, conforme 
disposto no artigo 5º do Provimento CG 15/2014 da Corregedo-
ria Geral da Justiça.

Artigo 2º - Esta Portaria Administrativa entra em vigor na 
data de sua publicação.

 Portaria Administrativa – 1.408, de 4-11-2020
O Presidente da Fundação Centro de Atendimento Socio-

educativo ao Adolescente – Fundação CASA-SP, no uso de 
sua competência e “ad referendum” do Conselho Estadual de 
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, e

Considerando o pedido formulado pela Diretoria de Gestão 
e Articulação Regional, mediante Correio Eletrônico datado de 
03-11-2020, determina:

Artigo 1º - Fica aprovada a alteração do Centro de Atendi-
mento Socioeducativo ao Adolescente Cedro - Casa Cedro, em 
operação desde 30-01-2004.

Artigo 2º - O Casa Cedro ficará com a seguinte caracte-
rização:

I – Localização:
Rodovia Raposo Tavares, KM 19,5 – Jardim Arpoador – São 

Paulo – SP CEP 05577-300.
II – Atividade Econômica:
a) Principal Atividade: Administração Pública em Geral;
b) Código CNAE: Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas: 84.11-6/00.
III – Caracterização do atendimento:
a) Capacidade para atender 56 adolescentes no programa 

de internação, art. 122, da Lei 8.069/90;
b) Faixa etária de 12 a 21 anos incompletos;
c) Gênero: masculino;
d) Adolescente que já cumpriu internação provisória;
e) Adolescente que já cumpriu programa de semiliberdade;
f) Adolescente que já cumpriu programa de liberdade 

assistida;
g) Adolescente que já cumpriu programa de internação 

sanção;
h) Adolescente que já cumpriu programa de internação.
Artigo 2º - O referido Centro de Atendimento permanece 

subordinado hierarquicamente à Divisão Regional Metropolita-
na Noroeste – DRMNO.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação e revoga a Portaria Administrativa 1083/2020.

 Portaria Normativa 344, de 28-10-2020
O Secretário da Justiça e Cidadania, respondendo pelo 

Expediente da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo 
ao Adolescente - Fundação CASA-SP, “ad referendum” do Con-
selho Estadual de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente,

Considerando a necessidade de se adequar os critérios 
de elegibilidade dos adolescentes atendidos pela Fundação 
CASA, segundo a sua qualificação, bem como a natureza do ato 
infracional praticado, sob os ditames do Estatuto da Criança e 
do Adolescente - ECA;

Considerando a necessidade de parâmetros para definição 
da vivência institucional e infracional como critério integrante 
do estabelecimento de grau de elegibilidade, determina:

Artigo 1º - Ficam definidos como padrão os “Critérios de 
Elegibilidade Do Grau Infracional”, previstos nesta Portaria, 
na identificação de adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa com privação de liberdade.

Artigo 2º - Os critérios de elegibilidade serão definidos pelo 
cumprimento de medidas de internação e pela vivência infracional 
e institucional do adolescente, a partir dos seguintes parâmetros:

I- Adolescente em primeira passagem pela Instituição;
II - Adolescente que já tenha passagens pela Instituição e 

que não tenha cumprido medida de Internação;
III - Adolescentes em cumprimento de primeira medida de 

Internação com menor envolvimento infracional;
IV - Adolescentes que já tenham cumprido medida de Inter-

nação com menor envolvimento infracional;
V - Adolescente em cumprimento da segunda medida de 

Internação com maior envolvimento infracional;
VI - Adolescente que já tenha cumprido duas ou mais medi-

das de Internação com menor envolvimento infracional;
VII - Adolescente que já tenha cumprido duas ou mais 

medidas de Internação com estruturada vivência infracional.
Artigo 3º - Para fins de classificação como Vivência Institu-

cional, devem ser considerados os seguintes fatores:
I - Vivência de rua;
II - Abandono familiar;
III - Histórico de Acolhimento Institucional;
IV - Evasão escolar;
V - Intervenção de Conselho Tutelar;
VI - Passagens frequentes pela Fundação CASA, observan-

do-se a movimentação entre os Centros.
Artigo 4º - Para fins de classificação como Vivência Infracio-

nal, devem ser considerados os seguintes fatores:
I - Passagens frequentes pelo judiciário (com base na Cer-

tidão de Antecedentes e informações do próprio adolescente);
II - Passagens anteriores pela Fundação CASA;

Verificação Periódica (MLFPE), informa que os instrumentos 
estão aptos à liberação;

Decido, no desempenho de minhas atribuições legais con-
soante no Decreto 55.964 de 29-06-2010, alterado pelo Decreto 
64.110, de 8 de fevereiro de 2019, pela desinterdição das bombas 
medidoras de combustíveis líquidos relativas aos Autos de Apre-
ensão e Interdição 352947 e 352948, de 24-08-2020, como segue:

Bomba Marca Stratema, modelo PHD 3622, série 39061214, 
Inmetro 11728815;

Bomba Marca Stratema, modelo PHD 3622, série 11110415, 
Inmetro 12006237; ambas por estarem em conformidade com 
os termos da Portaria Ipem-SP 157/2017, combinado com a Lei 
Federal 9.933/1999, sem prejuízo do procedimento atinente à 
Lei Estadual 16.416/2017.

 Decisão do Responsável pela Vice Superintendência 
de Gestão, de 29-10-2020

Proc. 1128/2020
Em face ao que dos autos consta em especial a justificativa 

de fls. 04 e consoante r. Parecer IPEM/AGANP/AF 196/2020 (fls. 
52/54-v), do Diretor do Departamento de Recursos Humanos e 
Apoio Jurídico, cujas razões adoto, Decido, no desempenho das 
atribuições legais, previstas no Decreto Estadual 55.964/2010, 
c.c. a competência delegada pela Portaria 332, de 21-10-2020, 
do Inmetro:

I - Declarar inexigível a licitação com fulcro no artigo 25, 
“caput”, da Lei Federal 8.666/93;

II - Autorizar a despesa e o respectivo empenho em favor da 
empresa Compex Tecnologia Ltda., CNPJ 03.391.625/0001-10, 
no valor total de R$ 1.190,80, referente a manutenção corretiva 
em terminal portátil (coletor de dados), Modelo PM-60, Série 
1502510069.

A seguir, submeta-se ao crivo do Superintendente Adjunto 
para a ratificação prevista no artigo 26, da Lei Federal 8.666/93 
e, após ao Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilida-
de, para as providências subsequentes.

 FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

 Portaria Administrativa – 1392, de 28-10-2020
O Secretário da Justiça e Cidadania, respondendo pelo 

Expediente da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo 
ao Adolescente – Fundação Casa-SP, e

Considerando as indicações constantes na CI 054/2020, de 
29-09-2020, emitida pelo Casa Batatais, bem como a manifes-
tação favorável da Divisão Regional Norte – DRN e Diretoria de 
Gestão e Articulação Regional, determina:

Artigo 1º - Designar em atendimento ao estabelecido nos 
artigos 6º e 7º e parágrafos da Portaria Normativa 324/2018, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 27-12-2018, os adiante 
indicados para integrarem, como membros, o Conselho Gestor 
do Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente de 
Batatais – Casa Batatais, na qualidade de representantes:

I- do Centro de Atendimento: Flávio Cassiano Sambrano, 
RE 32.258-1, Diretor de Unidade II, que assumirá a função de 
Presidente e Tarsila Pires de Carvalho Konkowski, RE 43.902-2, 
Encarregado Técnico, como suplente; e

II- dos servidores do Centro: Anderson Vasconcelos Soares, 
RE 34.641-0, Agente Educacional I, como titular e Eldes dos 
Santos Silva, RE 43.975-7, Agente de Apoio Socioeducativo I, 
como suplente.

Artigo 2º - As indicações dos demais membros com seus 
suplentes, representantes dos adolescentes, dos familiares e 
convidados, tais como: poder público, sociedade civil, sistema de 
garantias de direitos e outros, serão registradas em Ata.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação e revoga a Portaria Administrativa 824/2019.

 Portaria Administrativa – 1404, de 4-11-2020
O Secretário da Justiça e Cidadania, respondendo pelo 

Expediente da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo 
ao Adolescente – Fundação Casa-SP,, e

Considerando a necessidade de maior eficiência nas ações 
administrativas, desburocratização e simplificação dos procedi-
mentos administrativos;

Considerando a competência prevista no inciso XIX, do 
artigo 8º da Portaria Administrativa 1108/2019;

Considerando a necessidade de delegar atribuição da Presi-
dência da Fundação CASA-SP, determina:

Artigo 1º - Fica delegada a competência ao Chefe de 
Gabinete para determinar, autorizar ou negar afastamento de 
servidores.

Artigo 2º - Esta Portaria Administrativa entra em vigor na 
data de sua publicação.

 Portaria Administrativa – 1405, de 4-11-2020
O Secretário da Justiça e Cidadania, respondendo pelo 

Expediente da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo 
ao Adolescente – Fundação CASA-SP, e

Considerando a importância da celeridade na comunicação, 
bem como a necessidade de redefinir fluxos e rotinas de traba-
lho, determina:

Artigo 1º - Fica delegada a competência ao Chefe de 
Gabinete a comunicação de transferência de adolescentes para 

 Despacho do Superintendente, de 04-11-2020
Ratificando o ato do Chefe de Gabinete, referente a dis-

pensa da licitação para a aquisição de persianas verticais, com 
fundamento no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93.

Despacho do Chefe de Gabinete, de 04-11-2020
Processo IMESC 146/2020
Assunto: Processo de aquisição de material de consumo (Kit 

de exumação 800 reações; Kit de quantificação 400 reações)
Tendo em vista os documentos e informações acostados ao 

processo em epígrafe, declaro dispensada a Licitação, com base 
no Artigo 24, inciso XIII da Lei Federal 8666/93, para aquisição 
de 117mts² de persianas verticais, da empresa Josue Correia 
da Silva Comércio de Tapetes, CNPJ 34.400.156/0001-81, bem 
como autorizo o empenhamento da despesa a favor da mesma 
no valor total de R$ 10.413,88.

 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

 SUPERINTENDÊNCIA

 Despacho do Superintendente Adjunto, de 29-10-2020
Proc. 1128/2020
Diante dos elementos que instruem o presente procedimen-

to, e de acordo com o Decreto 55.964/2010, c.c. a competência 
delegada pela Portaria 332, de 21-10-2020, do Inmetro, em 
atendimento ao disposto no artigo 26, “caput”, da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações, Ratifico a inexigibilidade de licitação, 
nos termos do artigo 25, “caput” da Lei Federal 8.666/93, refe-
rente a manutenção corretiva em terminal portátil (coletor de 
dados), modelo PM-60, série 1502510069.

Ato contínuo ao Departamento de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade para providências de emissão da correlata Nota 
de Empenho.

 Despacho do Superintendente, de 4-11-2020
Processo Ipem- SP 1127/2020
Interessado: Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São 

Paulo – Ipem-SP – ADIAC
Assunto: Contratação de empresa especializada na pres-

tação de serviços em Sistema de Engenharia de Segurança do 
Trabalho objetivando a complementação das Linhas de Vida 
(sistema de ancoragem em altura contra quedas), incluindo o 
fornecimento de peças, acessórios, componentes, mão de obra 
especializada e documentação técnica.

À vista da manifestação favorável do Centro de Análise de 
Processos, bem como dos elementos de instrução verificados:

I - Autorizo a realização da licitação na modalidade Pregão, 
em sua forma Eletrônica, nos termos da Lei federal 10.520/02 
c.c. Decreto estadual 49.722/2005 e Resolução CC-27/06 e alte-
rações, objetivando a “Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços em Sistema de Engenharia de Segurança 
do Trabalho objetivando a complementação das Linhas de Vida 
(sistema de ancoragem em altura contra quedas), incluindo o 
fornecimento de peças, acessórios, componentes, mão de obra 
especializada e documentação técnica, para esta Autarquia 
Estadual.

II – DISPENSAR a realização do certame exclusivo às micro-
empresas, empresas de pequeno porte ao teor da Lei Estadual 
16.928/2019.

III - Designo como Pregoeira, a Sra. Rosaria do Nasci-
mento Vasco Feriancic, portadora da cédula de identidade RG 
11.843.762-8 SSP/SP, com formação específica em curso minis-
trado pela Fundap, e também, os membros da equipe de apoio, 
o Sr. Marcelo Hideki Nanya, portador da cédula de identidade RG 
20.972.935-1 SSP/SP, Sra. Lea Maria Moreira de Britto, portadora 
da cédula de identidade RG 5.401.098-6 SSP/SP, e o Sr. Geraldo 
Marques da Silva Neto, portador da cédula de identidade RG 
60.370.711-7, podendo ser substituída por este último, e ainda, 
como colaboradora Técnica da Equipe de Apoio a Sra. Suzy de 
Fátima Costa Ferracioli, portadora da cédula de identidade RG 
40.990.544-6.

 Decisão do Superintendente, de 4-11-2020
Protocolo Ipem-SP 202014469 – 2020 – Proc. 1306
Interessado: Auto Posto San Marino de Rio Claro Eireli
Representante legal: Eliana Scapineli da Silva, RG 

18.584.471-6 SSP/SP e CPF 161.458.838-47
Procurador: Franklin Xavier de Oliveira, RG 48.079.345-1 

SSP/SP e CPF 361.924.328-05
Considerando o que consta nos autos, sobretudo o reque-

rimento e seus anexos apresentados pelo representante legal 
da empresa Auto Posto San Marino de Rio Claro Eireli. CNPJ 
05.794.691/0001-66, que solicita que as bombas medidoras 
referentes aos Autos de Apreensão e Interdição números 352947 
e 352948, ambos de 24-08-2020, sejam desinterditadas, cujo 
processo de desinterdição encontra-se devidamente instruído 
como determina a Portaria Ipem-SP 157/2017;

Considerando a manifestação do Diretor do Departamento 
de Metrologia Legal e Fiscalização (DMLF), que, em confor-
midade com a proposta do Diretor de Divisão do Centro de 


