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PORTARIA Nº 159/2008/GAB/SEJUSP, de 26 de setembro de 2008. 
Institui Comissão para criação e definição dos meios a serem 
utilizados na fiscalização dos contratos de alimentação no âmbito 
do Sistema Prisional e determina outras providências.   

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das suas 
atribuições: 

Considerando o relevante montante financeiro destinado aos contratos de alimentação; 
Considerando o número expressivo de contratos de alimentação firmados, em especial para 

atendimento do Sistema Prisional; 
Considerando a necessidade de fiscalização dos respectivos contratos por parte da Contratante, 

de acordo com as cláusulas expressas constantes nos próprios contratos; 
Considerando a necessidade de deliberação acerca dos meios a serem empregados para a 

fiscalização do contrato, vez que, nessa seara, os contratos nada expressam; 
RESOLVE: 
Art. 1° Designar os servidores infra para composição da referida Comissão: 
I - Tânia Norberto Nunes de Souza – Nutricionista da Secretaria Adjunta de Justiça (Presidente); 
II - Selma Aparecida de Carvalho – Controle Interno (Membro); 
III - Helma Auxiliadora Martins da Cunha – Controle Interno (Membro); 
IV - Maria Mazarello Daubian Costa – Gerencia de Infra Estrutura (Membro); 
V - Eduardo Reis de Arruda Latorraca – Superintendência de Gestão de Penitenciárias (Membro); 
VI - Jean Marcel de Almeida Barros – Assessoria Jurídica da Sejusp (Membro); 
Art. 2º Dentre os objetivos da Comissão estão a criação de meios para dar operacionalidade à 

fiscalização dos contratos de alimentação, criação de cartilha explicativa direcionado aos gestores de contratos 
de alimentação e demais ações que julgar relevante para a devida efetividade e eficácia dos contratos de 
alimentação. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de 60 (sessenta) 
dias, podendo ser prorrogada por igual período, revogadas as disposições em contrário. 
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