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  Assunto: Remoção 
Expediente: 17/1205-0001564-7 
Nome: Thaiane Teresinha Coelho da Silva 
Id.Func./Vínculo: 3198081/02 
Tipo Vínculo: efetivo 
Cargo/Função: Agente Administrativo - A-I 
Lotação: IGP - Departamento Administrativo 

  
REMOVE, "ex-offício", a contar de 03/07/2017, nos termos do artigo 58 da Lei Complementar n° 
10.098, de 03 de fevereiro de 1994, do Departamento Administrativo/IGP/SSP para a Supervisão 
Técnica/IGP/SSP, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. 

 Codigo: 1800720       

     SÚMULAS 

PORTARIA IGP Nº 71/2017

Designa servidores para compor a Comissão Especial para Elaboração 
da Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social e Funcional 
do Instituto Geral de Perícias.

O Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando as disposições constantes no item 11 dos Editais de Abertura dos Concursos Públicos, 
especialmente o disposto no subitem 11.5 do Edital de Concurso Público nº 01/2017 e no subitem 11.4 
do Edital de Concursos Públicos nº 02/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os seguintes servidores para compor a Comissão Especial de Sindicância de Vida 
Pregressa e Investigação Social e Funcional do Instituto-Geral de Perícias:

I – O Chefe da Divisão de Inteligência, Anderson Fraga Morales, Perito Criminal, Id. Func. nº. 2816261/3;

II – Fernando Ferreira Ipar, Perito Criminal, Id. Func. nº. 2935570/3;

III – Claudio Xavier Machado, Perito Criminal, Id. Func. nº. 3094278/2.

Art. 2º - Compete a esta Comissão Especial:

I – realizar a coleta de informações sobre a vida pregressa e atual, a conduta individual, social e 
profi ssional do candidato;

II – elaborar relatório com base nas informações prestadas, nos dados coletados e nos documentos 
listados no subitem 11.3 dos Editais de Concursos Públicos nº 01/2017 e nº 02/2017, que deverão ser 
apresentados pelos candidatos quando forem solicitados pela Comissão Especial, bem como através 
da análise dos dados dos candidatos no Poder Judiciário, na Polícia Civil, na Procuradoria-Geral do 
Estado e em outros órgãos/entidades que se julgar necessário pesquisar.

Parágrafo único – A Comissão Especial será presidida pelo Chefe da Divisão de Inteligência, que terá 
como substituto o servidor designado no Art.1º, II. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Porto Alegre, 11 de agosto de 2017.

EDUARDO LIMA SILVA
Diretor-Geral do IGP/SSP.   

 Codigo: 1800393 

    Superintendência dos Serviços Penitenciários 
 SUPERINTENDENTE: MARLI ANE STOCK 

 End: Rua Voluntários da Pátria, 1358 - 4º andar 
 Porto Alegre/RS - 90230-010 

  ORDENS DE SERVIÇO 

 ORDEM DE SERVIÇO Nº. 03/2017 – GAB/SUP

A SUPERINTENDENTE DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS, no uso de suas atribuições legais, e, 
visando normatizar a adoção de procedimentos relacionados à Divisão de Tecnologia da Informação 
– DTI/SUSEPE, 

DETERMINA:

 I- Fica estabelecido no âmbito da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Órgão Central, 
Delegacias Penitenciárias Regionais, Unidades Prisionais), que toda alteração de layout das redes 
lógica, elétrica e telefonia relacionadas a área de informática deverá ser informada à Divisão de 
Tecnologia da Informação - DTI, com antecedência pelo Diretor(a)/Corregedor(a)-Geral/Delegado(a)/
Administrador(a), através do e-mail suporte@susepe.rs.gov.br, a fi m de que possam ser adotadas as 
devidas providências no sentido de avaliar a infraestrutura existente e o que precisa ser alterado;       

 II- Após o recebimento, as solicitações serão analisadas, nos aspectos técnico e fi nanceiro, em conjunto 
pelas Direções do Departamentos Administrativo e de Engenharia Prisional. Com a aprovação, caberá 
à DTI proceder ao encaminhamento das mudanças, de acordo com a programação interna dessa 
Divisão e cronograma da Companhia de Processamento de Dados - PROCERGS;

III- As Delegacias e Unidades Prisionais que possuem estruturas lógica e elétrica ou rede estruturada, 
implantadas através de projeto realizado pela PROCERGS em conjunto com a DTI, não poderão sofrer 
alterações no layout, sob pena de ser perdida a garantia de 10 anos dos serviços prestados. É proibida 
a utilização da rede estabilizada de energia elétrica para a conexão de qualquer equipamento que não 
seja integrante do sistema informatizado desta Superintendência.

IV- As unidades prisionais que dispõem das Normas Gerais de Ações - NGAs - e que estabelecem a 
infraestrutura de pontos lógicos, elétrica e telefonia (rede estruturada), devidamente aprovadas pela 
Superintendência e pelos Diretores dos Departamentos, também fi cam submetidas às disposições 
contidas nesta Ordem.

V- É vedada a adição de microcomputadores, notebooks, impressoras, modens, roteadores wireless
e switches sem que a Divisão da Tecnologia da Informação tome o devido conhecimento e verifi que 
a eventual ocorrência de comprometimento nas redes lógica e elétrica do local, que podem resultar 
a saturação no canal de dados das Delegacias e Unidades Prisionais, com prejuízo dos acessos aos 
sistemas disponíveis para esta Superintendência na execução das tarefas administrativas, penais e 
operacionais.

VI- Ficam os servidores advertidos de que toda a instalação dos equipamentos listados no item V poderá 
causar a infecção de vírus e falhas na segurança dos sistemas operacionais, com comprometimento 
de todo o parque tecnológico da Rede RS SUSEPE.

VII- Nos casos em que houver o descumprimento dos deveres descritos nesta Ordem de Serviço 
e que resulte prejuízo da rede lógica, elétrica e telefonia, será realizado um relatório técnico pela 
DTI, com encaminhamento à Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário para apuração das 
irregularidades praticadas pelo servidor, visando o ressarcimento da repercussão fi nanceira causada à 
Superintendência dos Serviços Penitenciários.

VIII- Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data.
Porto Alegre, 14 de agosto de 2017.
Marli Ane Stock,
Superintendente dos Serviços Penitenciários. 

 Codigo: 1800310 
     

Secretaria do Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável 

  Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
 SECRETÁRIA: ANA MARIA PELLINI 

 End: Avenida Borges de Medeiros, nº 261 
 Porto Alegre/RS - 90020-021 

  RESOLUÇÕES 

Resolução CONSEMA nº 356/2017
Altera Resolução 296/2015 que dispões 
sobre a reformulação das Câmaras 
Técnicas Permanentes do CONSEMA e 
suas composições.

O Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 10.330 de 27 de dezembro de 1994 e pelo seu 
Regimento Interno,

CONSIDERANDO que o § 2º do art. 2º da Resolução CONSEMA 296/2015 estabelece que “a ausência 
de representação da entidade por três reuniões consecutivas, ordinárias ou extraordinárias, ou cinco 
alternadas no prazo de um ano importará a exclusão automática da entidade da Câmara Técnica, 
devendo a Secretaria Executiva encaminhar ao Presidente do CONSEMA a publicação de Resolução 
“ad referendum” contemplando a redução da composição”.

CONSIDERANDO que a Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação faltou em três reuniões 
consecutivas da Câmara Técnica Permanente de Biodiversidade e do FEMA, e em cinco reuniões 
alternadas da Câmara Técnica Permanente de Gestão Compartilhada Estado/Munícipios, conforme 
livro de registro;

CONSIDERANDO que a FETAG faltou em três reuniões consecutivas da Câmara Técnica Permanente 
de Controle e Qualidade Ambiental, conforme livro de registro;

CONSIDERANDO que o Comitê de Bacias Hidrográfi cas faltou em três reuniões consecutivas da 
Câmara Técnica Permanente de Controle e Qualidade Ambiental, conforme livro de registro;

CONSIDERANDO que a UPAN faltou em cinco reuniões alternadas da Câmara Técnica Permanente 
de Gestão Compartilhada Estado/Municípios, conforme livro de registro;

CONSIDERANDO a solicitação dos Comitês de Bacias Hidrográfi cas que consta na folha 218 do 
Expediente Administrativo nº 10918-0500/15-5 solicitando seu retorno na Câmara Técnica Permanente 
de Agropecuária e Agroindústria.

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação que consta na folha 
228 do Expediente Administrativo nº 10918-0500/15-5 solicitando sua participação na Câmara Técnica 
Permanente do FEMA.

RESOLVE:

Art. 1° - Os incisos I, III, IV, V, e VII do art. 1º da Resolução 296/2015 passa a ter a seguinte redação:
“I - Câmara Técnica Permanente de Agropecuária e Agroindústria:

a) Comitês de Bacias Hidrográfi cas;
b) CREA-RS;
c) FAMURS;
d) FARSUL;
e) FEPAM;
f ) FETAG;
g) FIERGS;
h) Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação;
i) Secretaria da Segurança Pública;
j) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;
k) Secretaria de Minas e Energia;
l) Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
m) Sociedade de Engenharia do RS;

III - Câmara Técnica Permanente de Biodiversidade:
a) Comitês de Bacias Hidrográfi cas;
b) Corpo Técnico FZB/FEPAM/SEMA
c) FAMURS;
d) FARSUL;   
e) FEPAM;
f ) FETAG;
g) FIERGS;
h) IGRÉ;
i) Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação;
j) Secretaria da Segurança Pública;
k) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;
l) Secretaria de Minas e Energia;
m) Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
n) SINDIÁGUA;
o) Sociedade de Engenharia do RS;
p) UPAN;

IV - Câmara Técnica Permanente de Controle e Qualidade Ambiental:
a) Amigos do Meio Ambiente – AMA;
b) CREA-RS;
c) FAMURS;
d) FARSUL;
e) FECOMÉRCIO;
f ) FEPAM;
g) FIERGS;
h) Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação;
i) Secretaria da Saúde;
j) Secretaria da Segurança Pública;
k) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;
l) Secretaria de Minas e Energia;
m) Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação;
n) Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
o) SINDIÁGUA;
p) Sociedade de Engenharia do RS;

V - Câmara Técnica Permanente de Gestão Compartilhada Estado/Municípios:
a) Comitês de Bacias Hidrográfi cas;
b) FAMURS;
c) FARSUL;
d) FEPAM;
e) FETAG;
f ) FIERGS;
g) Mira-Serra;
h) Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação;
i) Secretaria da Segurança Pública;
j) Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;
k) Secretaria de Minas e Energia;
l) Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
m) SINDIÁGUA;
n) Sociedade de Engenharia do RS;
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