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Desde 2015, a SEAP-MA vem modernizando sua ges-
tão interna de modo a gerar as melhores condições 
de trabalho para seus servidores e para alcançar as 

melhores condições possíveis em segurança penitenciária 
e em atendimento e humanização. Um dos pilares utiliza-
dos para alcançar os inúmeros avanços já conquistados foi 
a crescente utilização da gestão por processos em nossa 
Secretaria.

Por meio dela, são definidos, padronizados e documen-
tados procedimentos de atuação nas mais diversas áreas 
de serviço da Secretaria, de modo que servidores e público 
possuem clareza na forma de proceder em cada situação. 
Aos poucos, esses procedimentos vêm sendo construídos 
e aprimorados, de maneira que atualmente já grande par-
te deles está devidamente documentado em fluxogramas, 
procedimentos operacionais padrão e instruções normati-
vas.

O foco deste Manual foram as nossas Unidades Pri-
sionais: a ideia foi facilitar o cotidiano de nossas equipes 
consolidando o material mais pertinente à sua atualização. 
Por essa razão, não estão contidas aqui normas e proces-
sos estritamente administrativos e que digam respeito ao 
cotidiano da Sede da SEAP: estas serão objeto de outro 
volume do Manual, que será focado mais especificamente 
na realidade gerencial e administrativa da Secretaria.

Apresentação
Por que um manual de processo e proce-
dimentos?
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Com o lançamento deste manual, consolidamos a pri-
meira etapa da metodologia de gestão por processos, com 
intuito de reunir em um só documento os procedimentos 
mais relevantes para a gestão de nossas Unidades Prisio-
nais. Por meio dele, se espera ter de forma clara e de fácil 
manuseio as informações mais importantes para seu coti-
diano.

Contudo, por sua própria natureza, essa é uma obra 
inacabada: ela será permanentemente atualizada e aprimo-
rada uma vez que o dinamismo de nossa realidade exige 
que estejamos sempre um passo à frente dos desafios en-
contrados. Ademais, as diversas inovações alcançadas por 
nossas equipes vão sendo paulatinamente incorporadas 
neste manual de forma a expandir sempre seu alcance em 
todo o sistema penitenciário maranhense.

Como utilizar esse manual?

Como dito, trata-se de material que consolida um pouco 
do trabalho de cada um de nós que compomos a SEAP-
-MA. Ele reúne um compilado da legislação mais relevante 
ao cotidiano penitenciário, bem como fluxogramas, proce-
dimentos operacionais padrão e instruções normativas per-
tinentes.

Ele será permanentemente atualizado, levando-se em 
conta as seguintes situações: 

i) A correção de erros e melhorias sugeridas por meio 
deste formulário online, por meio do qual o público poderá 
reportar falhas e apresentar sugestões;

ii) Sempre que forem atualizados ou acrescentados 
fluxos, procedimentos, normas ou anexos;

iii) Quando forem incorporados novos processos.

Por essa razão optou-se por uma versão digital, que 
poderá ser atualizada com a frequência necessária e que 
permitirá a navegação por meio de hyperlinks contidos no 
documento: assim, será possível clicar em anexos para for-
mulários editáveis, bem como permitir a interatividade com 
links para conteúdos específicos, a fim de facilitar a leitura.
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O material estará disponível no site da SEAP (www.
seap.ma.gov.br) e, sempre que houver atualização relevan-
te isso será comunicado. 

Metodologia dos fluxogramas

Os métodos utilizados na linguagem do Manual de Pro-
cessos 2021, têm como ferramentas às instruções normati-
vas, que são dadas por um ato administrativo, a linguagem 
BPMN (Business Process Model and Notation, ou seja, Mo-
delo e Notação de Processos de Negócio), que atua na mo-
delagem de processos de negócios e os POP’s. Trata-se de 
uma descrição detalhada de todas as operações vigentes 
para realização da tarefa, sendo essencial na padronização 
das atividades mapeadas no fluxograma.

Assim, quando se deparar com um fluxograma, cada 
um dos símbolos significa um tipo de evento ou de ativida-
de, indicando qual o passo ou decisão a ser tomada subse-
quentemente. A seguir, estão as principais notações para o 
entendimento dos fluxogramas de processos.

Figura 1 -  Eventos do Mapeamento de Processos

Fonte: Adaptação SAMOD (2021)
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Figura 2 -  Tarefas do Mapeamento de Processo

Fonte: Adaptação SAMOD (2021)

Figura 3 -  Gateways do Mapeamento de Processo

Fonte: Adaptação SAMOD (2021)

Manual de Rotina das Unidades Prisionais SEAP/MA-2021
A sua contribuição é de suma importância para nossa evolução continua. Aju-

de-nos, identificando erros e sugerindo melhorias em nosso manual. O objetivo é 
facilitar o entendimento dos processos que acercam as unidades prisionais da SEAP/
MA. Obrigado!

CLIQUE AQUI E RESPONDA NOSSO QUESTIONÁRIO
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PROGRAMA DE INCENTIVO LABORAL ÀS 
PESSOAS PRESAS 
• Instrução Normativa 11/18 

REABILITAÇÃO DO PRESO 
• Decreto 34.006/18 

RECOMPENSAS DO PRESO 
• Decreto 34.006/18 

REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO 
• Decreto 27.640/11 

REGIME DE OBSERVAÇÃO 
• Decreto 27.640/11 

REGIME DISCIPLINAR DO SEGURANÇA 
PENITENCIÁRIO 
• Lei 8.593/07 
• Portaria 563/15 
• Portaria 761/15 

REMIÇÃO PELA LEITURA 
• Lei 10.606/17 

REMOÇÃO DE SERVIDORES 
• Portaria 197/16 

REMUNERAÇÃO DO PRESO 
• Decreto 31.462/15 
• Portaria 549/15 
• Instrução Normativa 11/18 

RETIRADA DE LIXO
 • Instrução Normativa 27/2020 

REVISTA 
• Decreto 27.640/11 
• Portaria 819/17 
• Instrução Normativa 78/2021

REVISTA ÍNTIMA 
• Decreto 27.640/11  

ROTINAS DE SEGURANÇA 
• Portaria 818/17 
• Portaria 819/17 
• Instrução Normativa 18/18 
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SAÍDA DO PRESO 
• Decreto 27.640/11 

SALA DE ESTADO MAIOR 
• Portaria 1.161/17 

SANÇÃO DISCIPLINAR DO PRESO 
• Decreto 34.006/18 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA - SEAP 
• Lei 10.462/16 
• Decreto 33.332/17 
• Portaria 739/16 
• Portaria 974/16 
• Portaria 975/16 
• Portaria 196/17 
• Portaria 591/17 
• Instrução Normativa 10/18 
• Instrução Normativa 13/18 
• Instrução Normativa 16/18 
• Instrução Normativa 19/19
• Decreto 36.458

SEGURANÇA PENITENCIÁRIO 
• Lei 8.593/07 
• Portaria 563/15 
• Portaria 761/15 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO – SIC 
• Portaria 739/16 

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DIÁRIAS 
• Portaria 591/17 

SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA DO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO - SAR 
• Portaria 252/15 

SUPERVISÃO DE GESTÃO DE ALVARÁS - SGA 
• Instrução Normativa 13/18 

TÉCNICO PENITENCIÁRIO 
• Lei 10.293/15 

TRABALHO DO PRESO 
• Decreto 31.462/15 
• Portaria 549/15 
• Instrução Normativa 11/18 

TRANSFERÊNCIA DO PRESO 
• Decreto 27.640/11 
• Portaria 526/16 

TRÂNSITO INTERNO 
• Instrução Normativa 02/18 

TRÂNSITO EXTERNO DE PESSOAS PRESAS 
• Instrução Normativa 12/18 

UNIDADES PRISIONAIS 
• Decreto 27.640/11 
• Portaria 563/15 
• Portaria 761/15 
• Portaria 763/15 
• Portaria 581/17 

• Portaria 818/17 
• Portaria 819/17 
• Instrução Normativa 08/18 
• Instrução Normativa 18/18 
• Instrução Normativa 19/19 
• Instrução Normativa 22/19 
• Instrução Normativa 27/2020

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
SÃO LUÍS 4 (UPSL4) 
• Portaria 804/17
• Portaria 1.161/17 

UNIDADE DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA MÁXIMA (UPMAX)
• Instrução Normativa 57/2021

UNIFORME 
• Lei 10.738/17 
• Portaria 563/15 
• Instrução Normativa 52/2021 

USO DE FORÇA 
• Portaria 761/15 

USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS POR 
MÃES PRESAS LACTANTES 
• Portaria 517/16 

VEÍCULOS APREENDIDOS 
• Lei 10.227/15 
• Lei 10.410/15 

VEÍCULOS OFICIAIS 
• Instrução Normativa 49/2021 

VIDEOCONFERÊNCIA 
• Instrução Normativa 25/2019
• Portaria Conjunta 01/2020
• Portaria Conjunta 03/2020
• Portaria Conjunta 04/2020
• Instrução Normativa 46/2020
• Instrução Normativa 47/2020
• Portaria Conjunta 03/2021

VISITAS 
• Decreto 27.640/11 
• Portaria 982/16 
• Portaria 819/17 
• Portaria Conjunta 01/2020 
• Instrução Normativa 46/2020
• Instrução Normativa 78/2021

VISITAS ÍNTIMAS 
• Decreto 27.640/11 
• Instrução Normativa 05/18
• Instrução Normativa 78/2021
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LEI Nº 6.107, DE 27 DE JULHO DE 1994 - 
MARANHÃO

Dispõe sobre o estatuto dos servidores 
públicos civis do estado e dá outras pro-
vidências.

TÍTULO I
DO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL

CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei institui o regime jurídico dos servidores 
públicos civis do Estado, das autarquias e fundações instituí-
das pelo poder público.

Art. 2º. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído 
por esta Lei:

I - Os servidores do Poder Executivo e de suas autar-
quias e fundações públicas;

II - Os servidores administrativos dos Poderes Legislati-
vo e Judiciário.

Art. 3º-servidor público é a pessoa legalmente investida 
em cargo público.

Art. 4º. Cargo público é o conjunto de atribuições e res-
ponsabilidade cometidas a um servidor, com as características 
essenciais de criação por lei, denominação própria, número 
certo, pagamento pelos cofres públicos e provimento em cará-
ter efetivo ou em comisso.

Art. 5º. É vedada a atribuição ao servidor de encargos 
alheios ou diferentes dos que são inerentes ao cargo que ocu-
pa.

Art. 6º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, sal-
vo os casos previstos em lei.

TÍTULO II
DO PROVIMENTO, VACÂNCIA, REMOÇÃO, 

REDISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

CAPÍTULO I
DO PROVIMENTO

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º. A investidura em cargo público imprescinde apro-
vação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações 
para cargos em comisso declarados de livre nomeação e exo-
neração.

Art. 8º. São requisitos básicos para investidura em cargo 
público:

I - nacionalidade brasileira;

II - gozo dos direitos políticos;

III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;

IV - nível de escolaridade ou habilitação legal exigida 
para o exercício do cargo; V - idade mínima de 18 anos;

VI - aptidão física e mental.

§ 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência 
de outros requisitos estabelecidos em lei.

§ 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado 
o direito de se inscrever em concurso público para provimento 

de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiên-
cia de que são portadoras, na forma do regulamento e em obe-
diência à Lei nº 5.484, de 14 de julho de 1992.

Art. 9º. O provimento dos cargos públicos far-se - á me-
diante ato da autoridade competente de cada Poder.

Art. 10. A investidura em cargo público ocorrerá com a 
posse.

 
Art. 11. São formas de provimento de cargo público:

I - nomeação;

II - promoção;

III - acesso; (revogado pela Lei nº 7.356/98)

IV - transferência; (revogado pela Lei nº 7.356/98) V - 
readaptação;

VI - reverso;

VII - aproveitamento; VIII - reintegração; IX - recondução.

SEÇÃO II
DA NOMEAÇÃO

Art. 12. A nomeação far-se - á:

I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de pro-
vimento efetivo;

II - em comissão, para cargos de confiança, de livre exo-
neração;

III - em substituição, no afastamento legal ou temporário 
do servidor ocupante de cargo em comissão.

§ 1º. A nomeação para cargo de provimento efetivo de-
pende de prévia habilitação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e res-
peitado o prazo de sua validade e ocorrerá, sempre, na classe 
e referência iniciais do Plano de Carreiras, Cargos e Salários 
do Estado.

§ 2º. A nomeação para cargos em comissão de assesso-
ramento recairá, preferencialmente, em servidores ocupantes 
de cargos efetivos.

SEÇÃO III
DO CONCURSO PÚBLICO

Art. 13. O concurso será de provas ou de provas e títulos, 
realizando-se de acordo com o disposto em lei e regulamento.

Art. 14. O concurso público terá validade de até 2 (dois) 
anos, a partir da sua homologação, prorrogável, uma vez, por 
igual período.

§ 1º. O prazo de validade do concurso e as condições 
de sua realização serão fixados em edital, que será publicado 
no Diário Oficial do Estado e em jornal diário de grande circu-
lação.

§ 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver can-
didato aprovado em concurso anterior com prazo de validade 
não expirado.

Art. 15. Na realização de concurso público serão obriga-
toriamente cumpridas as seguintes etapas:

I - publicação no Diário Oficial do Estado de edital de 
abertura de inscrição indicando o prazo de sua realização, 
bem como o número de vagas;

II - publicação no Diário Oficial do Estado e em dois (2) 
jornais de grande circulação da relação dos candidatos apro-
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vados em ordem decrescente de classificação;

III - ato de homologação assinado pelos chefes dos res-
pectivos Poderes.

Art. 16. A realização dos concursos para provimento dos 
cargos da administração direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo competirá à Secretaria de Estado da Adminis-
tração, Recursos Humanos e Previdência.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo 
os concursos aos cargos da carreira de Procurador do Estado, 
para os cargos integrantes do Grupo Ocupacional Magistério 
Superior e para outros que a lei dispuser.

SEÇÃO IV
DA POSSE E DO EXERCÍCIO

Art. 17. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo 
termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as 
responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, 
que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer 
das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

 
§ 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias conta-

dos da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 
30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.

§ 2º. Em se tratando de servidor em licença ou afastado 
por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do tér-
mino do impedimento.

§ 3º. A posse poderá ocorrer mediante procuração es-
pecífica.

§ 4º. No ato da posse, o servidor, ainda que ocupante 
de cargo em comissão, apresentará declaração de bens atu-
alizada e valores que constituem seu patrimônio e declara-
ção quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou 
função pública federal, estadual ou municipal, inclusive em 
autarquias, fundações e empresas públicas e sociedades de 
economia mista.

§ 5º. A autoridade que der posse terá de verificar, sob 
pena de responsabilidade, se foram satisfeitas as exigências 
estabelecidas na lei para a investidura no cargo.

§ 6º-será tornado sem efeito o ato de nomeação, se a 
posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º deste artigo. Art. 
18 - A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção 
médica oficial.

Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que 
for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo 
por junta médica oficial do Estado.

Art. 19. São competentes para dar posse:

I - o Chefe do Poder, aos dirigentes de Órgãos que lhe 
são diretamente subordinados;

II - os Secretários de Estado, aos dirigentes de Órgãos 
que lhes são diretamente subordinados;

III - os dirigentes das autarquias e fundações, aos seus 
servidores;

IV - os titulares da Setorial de Administração, nos demais 
casos.

Art. 20. Exercício é o efetivo desempenho das atribui-
ções do cargo.

§ 1º. É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor entrar 
em exercício, contados da data da posse.

§ 2º. Será exonerado o servidor empossado que não en-
trar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior.

§ 3º. _ autoridade competente do órgão ou entidade para 
onde for designado o servidor compete dar - lhe exercício.

Art. 21. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício 
do exercício serão registrados no assentamento individual do 
servidor.

Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor 
apresentará ao órgão competente os elementos necessários 
ao seu assentamento individual.

Art. 22. O ocupante de cargo de provimento efetivo fica 
sujeito a trinta horas semanais de trabalho, salvo quando a lei 
estabelecer duração diversa.

Parágrafo único. O exercício de cargo em comissão e 
de função gratificada implicará obrigatoriedade de 08 (oito) ho-
ras diárias de trabalho.

SEÇÃO V
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 23. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório 
por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua 
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desem-
penho do cargo, observados os seguintes fatores:

I - assiduidade;

II - disciplina;

III - capacidade de iniciativa;

IV - produtividade;

V - responsabilidade.

§ 1º. Quatro meses antes de findo o período do estágio 
probatório, será submetida à homologação da autoridade com-
petente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de 
acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento, sem preju-
ízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos 
incisos I a V deste artigo.

 
§ 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será 

exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente 
ocupado, observado o disposto no art. 33.

SEÇÃO VI
DA ESTABILIDADE

Art. 24. O servidor habilitado em concurso público e em-
possado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade 
no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo exer-
cício.

Art. 25. O servidor estável só perderá o cargo em virtu-
de de sentença judicial transitada em julgado ou de processo 
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla 
defesa.

SEÇÃO VII
DA PROMOÇÃO

Art. 26. Promoção é a elevação do servidor de uma para 
outra classe imediatamente superior, no mesmo cargo, dentro 
da mesma carreira, de acordo com o estabelecido no Plano de 
Carreiras, Cargos e Salários do Estado e legislação específica.

Parágrafo único. Não poderá ser promovido servidor 
em estágio probatório, disponibilidade, licença para tratar de 
interesses particulares ou quando colocado à disposição de 
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órgão ou entidades não integrantes da administração estadu-
al, salvo por antigüidade.

SEÇÃO VIII
DO ACESSO

Art. 27. Acesso é a elevação do servidor da classe final 
de uma carreira para classe inicial de outra carreira afim, de 
acordo com o estabelecido no Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários do Estado e legislação específica. (revogado)

SEÇÃO IX
DA TRANSFERÊNCIA

Art. 28. Transferência é a passagem do servidor está-
vel de cargo efetivo para outro de igual denominação, classe 
e vencimento, pertencente a quadro de pessoal diverso, de 
órgão ou instituição do mesmo Poder. (revogado pela Lei nº 
7.356/98)

Parágrafo único. A transferência ocorrerá de ofício ou a 
pedido do servidor, atendido o interesse do serviço, mediante 
a existência de vaga. (revogado pela Lei nº 7.356/98)

SEÇÃO X
DA READAPTAÇÃO

Art. 29. Readaptação é a investidura do servidor está-
vel em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental verificada em inspeção médica.

§ 1º-se julgado incapaz para o serviço público, o readap-
tando será aposentado.

§ 2º. A readaptação será efetivada, preferencialmente, 
em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida.

§ 3º. A readaptação do servidor independerá de vaga.

SEÇÃO XI
DA REVERSÃO

Art. 30. Reversão é o retorno à atividade de servidor 
aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, fo-
rem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.

§ 1º. A reversão far-se - á no mesmo cargo ou no cargo 
resultante de sua transformação e dependerá de vaga.

§ 2º. Enquanto não houver vaga o servidor permanecerá 
em disponibilidade remunerada.

Art. 31. Não se procederá a reversão se o aposentado já 
tiver completado 70 (setenta) anos de idade.

 
SEÇÃO XII

DA REINTEGRAÇÃO

Art. 32. A reintegração é a reinvestidura do servidor es-
tável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por 
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas 
as vantagens.

§ 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor 
ficará em disponibilidade remunerada, observado o disposto 
no art. 33 e seus parágrafos.

§ 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual 
ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto 
em disponibilidade remunerada.

§ 3º. A decisão administrativa que determinar a reintegra-
ção só pode ser tomada em processo administrativo no qual a 

Procuradoria Geral do Estado tenha emitido parecer conclusi-
vo reconhecendo a nulidade da demissão.

§ 4º. O servidor reintegrado será submetido a inspeção 
médica oficial e aposentado se julgado incapaz.

SEÇÃO XIII
DA RECONDUÇÃO

Art. 33. Recondução é o retorno do servidor estável ao 
cargo anteriormente ocupado.

§ 1º. A recondução somente ocorrerá em decorrência de 
inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ou no 
caso de reintegração do anterior ocupante.

§ 2º. Quando provido o cargo de origem, o servidor será 
aproveitado em outro de atribuições e vencimentos compatí-
veis, respeitada a escolaridade e habilitação legal exigidas.

§ 3º. No caso de extinção do cargo de origem e não ha-
vendo outro cargo onde possa ser aproveitado, o servidor fica-
rá em disponibilidade remunerada.

Art. 34. Em nenhuma hipótese haverá indenização ao 
servidor reconduzido.

SEÇÃO XIV
DO APROVEITAMENTO E DA DISPONIBILIDADE

Art. 35. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessida-
de, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remune-
ração integral inerente ao cargo efetivo.

Art. 36. O retorno à atividade de servidor em disponibili-
dade far-se - á de ofício, mediante aproveitamento obrigatório 
em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o an-
teriormente ocupado.

Art. 37. O aproveitamento do servidor que se encontra 
em disponibilidade dependerá dos seguintes requisitos:

I - comprovação de sua capacidade física e mental por 
junta médica oficial do Estado;

II - possuir a qualificação exigida para o provimento do 
cargo;

III - não haver completado 70 (setenta) anos de idade;

IV - que não ocupe cargo inacumulável comprovado me-
diante certidão expedida pelo órgão competente.

§ 1º-se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do 
cargo no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do 
ato de aproveitamento.

§ 2º. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em 
disponibilidade será aposentado.

§ 3º. Havendo mais de um concorrente a ser aproveita-
do em uma só vaga, a preferência recairá naquele de maior 
tempo de disponibilidade e, em caso de empate, no de maior 
tempo de serviço público estadual.

Art. 38. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cas-
sada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício 
no prazo legal, salvo doença comprovada pela junta médica 
oficial do Estado.

CAPÍTULO II
DA VACÂNCIA

Art. 39. A vacância do cargo público decorrerá de:
I - exoneração;

IR PARA O SUMÁRIO LEI Nº 6.107, DE 27 DE JULHO DE 1994 - MARANHÃO



19
IR PARA O SUMÁRIO

II - demissão;

III - promoção;

IV - acesso; (revogado pela Lei nº 7.356/98)

V - transferência; (revogado pela Lei nº 7.356/98) VI - 
readaptação;

VII - aposentadoria;

VIII - posse em outro cargo inacumulável;(revogado pela 
Lei nº 7.356/98) 

IX - perda de cargo por decisão judicial;

X - falecimento.

Art. 40. A vacância dar-se-á na data:

I - da publicação do ato que a determinar;

II - do falecimento do servidor.

Art. 41. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido 
do servidor, ou de ofício.

Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á:

I - quando não satisfeitas as condições do estágio pro-
batório;

II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar 
em exercício no prazo estabelecido.

Art. 42. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á:

I - a juízo da autoridade competente;

II - a pedido do servidor.

Art. 43. A demissão dar-se-á como penalidade de acordo 
com o previsto no Título IV Capitulo IV.

CAPÍTULO III
DA MOVIMENTAÇÃO

SEÇÃO I
DA REMOÇÃO

Art. 44. Remoção é o deslocamento do servidor com o 
respectivo cargo, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo 
órgão e Poder, com ou sem mudança de sede.

SEÇÃO II
DA REDISTRIBUIÇÃO

Art. 45. Redistribuição é o deslocamento do servidor, 
com o respectivo cargo, para quadro de pessoal de outro ou 
entidade do mesmo Poder, observado o interesse da adminis-
tração.

§ 1º. A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajus-
tamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços, 
inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de 
órgão ou entidade.

§ 2º. Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os 
servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos, na 
forma deste artigo, poderão ser colocados em disponibilidade 
até seu aproveitamento na forma do art. 37.

§ 3º. A redistribuição somente poderá ocorrer no âmbito 
da administração direta, autárquica e fundacional, respeitadas 
as lotações das respectivas instituições.

§ 4º. Somente após decorrido 1 (um) ano, poderá o ser-

vidor ser novamente redistribuído.

§ 5º. O servidor que se encontrar com a sua situação 
irregular não será redistribuído até que se proceda a sua re-
gularização.

CAPÍTULO IV
DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 46. Os servidores ocupantes de cargo em comissão 
e os investidos em função gratificada terão substitutos indica-
dos conforme legislação específica ou, no caso de omissão, 
previamente designados pela autoridade competente.

 
Parágrafo único. Quando a substituição for por período 

igual ou superior a 30 (trinta) dias, o servidor designado subs-
tituto terá direito à percepção da diferença entre seus venci-
mentos e representação e os do substituído.

TÍTULO III
DOS DIREITOS E VANTAGENS

CAPÍTULO I
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 47. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exer-
cício de cargo público, com valor fixado em lei.

Art. 48. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou tempo-
rárias estabelecidas em lei.

§ 1º. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das van-
tagens de caráter permanente, é irredutível.

§ 2º. É assegurada a isonomia de vencimentos para car-
gos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, 
ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vanta-
gens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local 
de trabalho.

Art. 49. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente 
a título de remuneração, importância superior à soma dos va-
lores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer 
título, pelos membros da Assembléia Legislativa, Secretário de 
Estado e Desembargador do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único. Excluem-se do teto remuneratório a 
que se refere este artigo as vantagens previstas nos incisos III, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, do art. 74.

Art. 50. O servidor perderá:

I - a remuneração dos dias em que não comparecer ao 
serviço, salvo os casos previstos neste Estatuto;

II - a parcela da remuneração diária, proporcional aos 
atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores 
a 60 (sessenta) minutos;

III - metade da remuneração, na hipótese de conversão 
da suspensão em multa.

Art. 51. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, 
nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, po-
derá haver consignação em folha de pagamento a favor de ter-
ceiros, a critério da administração e com reposição de custos, 
na forma definida em regulamento.

Art. 52. As reposições e indenizações ao erário serão 
descontadas em parcelas mensais não excedentes à 5ª (quin-
ta) parte da remuneração ou provento, em valores atualizados.

Art. 53. O servidor em débito com o erário, que for de-
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mitido, exonerado, ou que tiver a sua aposentadoria ou dis-
ponibilidade cassada, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para 
quitar o débito.

Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo pre-
visto implicará sua inscrição em dívida ativa.

Art. 54. O vencimento, a remuneração e o provento não 
serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, salvo em se 
tratando de prestação de alimentos, resultante de decisão ju-
dicial.

CAPÍTULO II
DAS VANTAGENS

Art. 55. Além do vencimento poderão ser pagas ao ser-
vidor as seguintes vantagens:

I - indenizações;

II - gratificações;

III - adicionais.

§ 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento 
ou provento para qualquer efeito.

§ 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao 
vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em 
lei.

Art. 56. As vantagens pecuniárias não serão computa-
das, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer 
outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título 
ou idêntico fundamento.

SEÇÃO I
DAS INDENIZAÇÕES

Art. 57. Constituem indenizações ao servidor:

I - ajuda de custo;

II - diárias;

III - vale-transporte;

IV - tíquete-refeição.(revogado pela Lei nº 7.356/98)

Parágrafo único. Os valores das indenizações, assim 
como as condições para a sua concessão, serão estabeleci-
dos em regulamento.

SUBSEÇÃO I
DA AJUDA DE CUSTO

Art. 58. A ajuda de custo destina-se a compensar as des-
pesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, 
passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicí-
lio em caráter permanente.

§ 1º. Correm por conta da administração as despesas 
de transporte do servidor e de sua família, compreendendo 
passagens, bagagem e bens pessoais.

§ 2º. A família do servidor que vier a falecer na nova sede 
são assegurados ajuda de custo e transporte de retorno à lo-
calidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado 
da data do óbito.

Art. 59. A ajuda de custo será arbitrada pelo Secretário de 
Estado e calculada sobre a remuneração do servidor, não po-
dendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses.

Art. 60. Não será concedida ajuda de custo:

I - ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi - lo, 

em virtude de mandato eletivo;

II - que for colocado à disposição do Governo Federal, de 
outro Estado ou Município;

III - que for transferido a pedido ou por permuta;

IV - ao servidor estadual casado, quando o cônjuge tiver 
direito a ajuda de custo pela mesma mudança de sede.

Art. 61. Será concedida ajuda de custo àquele que, não 
sendo servidor efetivo do Estado, for nomeado para cargo em 
comissão, com mudança de domicílio.

Art. 62. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de 
custo que tiver recebido:

I - quando injustificadamente não se apresentar na nova 
sede no prazo de 30 ( trinta ) dias;

II - no caso de, antes de terminado o desempenho da in-
cumbência que lhe foi cometida, regressar da nova sede, pedir 
exoneração ou abandonar o serviço, antes de decorridos 90 
(noventa) dias de exercício na nova sede, salvo se o regresso 
for determinado pela autoridade competente ou por motivo de 
força maior, devidamente comprovado.

Art. 63. Compete ao Chefes do Poder arbitrar a ajuda 
de custo que será paga ao servidor designado para serviço ou 
estudo fora do Estado ou do País e às autoridades que lhe são 
subordinadas.

SUBSEÇÃO II
DAS DIÁRIAS

Art. 64. O servidor que se deslocar eventualmente e em 
objeto de serviço da localidade onde tem exercício para outra 
cidade do território nacional, fará jus a passagens e diárias, 
para cobrir as despesas de pousada , alimentação e locomo-
ção urbana.

§ 1º. As diárias, concedidas por dia de afastamento da 
sede do serviço, serão pagas antecipadamente, com base na 
provável duração do afastamento.

§ 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede cons-
tituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus 
à diária.

Art. 65. O servidor que receber diárias e não se afastar 
da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí - las inte-
gralmente no prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à 
sede em prazo menor do que o previsto para o seu afasta-
mento, restituirá as diárias em excesso no prazo previsto no 
“caput”.

Art. 66. O total das diárias atribuídas ao servidor não po-
derá exceder de 180 ( cento e oitenta) por ano, salvo em casos 
excepcionais e especiais, com prévia e expressa autorização 
do Chefe do Poder.

Parágrafo único. O servidor não pode, em hipótese al-
guma, receber diárias provenientes de mais de uma fonte si-
multaneamente.

SUBSEÇÃO III
DO VALE - TRANSPORTE

Art. 67. Entende-se como vale-transporte a indenização 
que o Estado antecipará aos seus servidores, em efetivo exer-
cício, para a utilização com despesas de deslocamento resi-
dência-trabalho e vice-versa, por um ou mais meios de trans-
portes coletivos públicos.
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Parágrafo único. Os recursos provenientes do desconto 
do vale-transporte, oriundo do servidor, será aplicado para ca-
pacitação do servidor, através do Fundo de Desenvolvimento 
do Sistema de Pessoal do Estado - F.D.P., instituído pela Lei 
Delegada nº 169, de 05 de junho de 1984.

Art. 68. O servidor custeará o vale-transporte com 6% 
(seis por cento) de seu vencimento-base, cabendo ao Estado 
cobrir o excedente entre esse percentual e sua despesa men-
sal com transporte.

Art. 69. Ao servidor beneficiado caberá, mensalmente, 
uma cota de 40 (quarenta) vales-transporte por expediente de 
trabalho.

Art. 70. No caso de ser utilizado mais de um transporte 
no trajeto referido no artigo 67, o servidor terá direito a tan-
tas cotas de 40 (quarenta) vales-transporte quantos forem os 
transportes utilizados.

Art. 71. O benefício do vale-transporte cessará por de-
sistência do servidor, a partir de sua comunicação por escrito 
ao setor competente.

Art. 72. Decreto governamental disporá sobre normas 
complementares necessárias à operacionalização da indeni-
zação prevista nesta subseção.

SUBSEÇÃO IV
DO TÍQUETE-REFEIÇÃO

Art. 73. Ao servidor que cumprir jornada de trabalho de 8 
(oito) horas diárias poderá ser concedido o tíquete-refeição, a 
título de indenização de despesas com alimentação, podendo 
ser descontado até 20% (vinte por cento) do valor mensal do 
tíquete na sua remuneração. (revogado Lei nº 7.356/98)

Parágrafo único. A concessão da indenização de que 
trata este artigo será regulamentada por decreto. (revogado 
Lei nº 7.356/98)

SEÇÃO II
DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS

Art. 74. Além do vencimento e das vantagens previstas 
nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratifi-
cações e adicionais:

I - gratificação pelo exercício de cargo em comissão;

II - gratificação pelo exercício de função de chefia e as-
sistência intermediária;

III - gratificação natalina;

IV - gratificação pela execução de trabalho técnico-cien-
tífico;

 
V - gratificação por condições especiais de trabalho; 

VI - gratificação de natureza técnica;

VII - gratificação de aumento de produtividade; 

VIII - gratificação de recuperação tributária;

IX - gratificação de risco de vida;

X - gratificação especial de exercício da função policial;

XI - gratificação especial de exercício;

XII - adicional por tempo de serviço;
XIII - adicional pelo exercício de atividades insalubres e 

perigosas;

XIV - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

XV - adicional noturno;

XVI - adicional de férias;

XVII - outras gratificações ou adicionais previstos em lei.

SUBSEÇÃO I
DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM 

COMISSÃO

Art. 75. Pelo exercício de cargo em comisso que o servi-
dor tenha exercido ou venha a exercer, é devida uma gratifica-
ção de representação em valores fixados em lei.

§ 1º. A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à 
remuneração do servidor na proporção de 1/5 (um quinto) por 
ano de exercício de cargo em comissão até o limite de 5 (cin-
co) quintos. (revogado pela Lei nº 6.524/1995)

§ 2º. O acréscimo a que se refere este artigo ocorrerá a 
partir do 6º ano completo, consecutivo ou não, de exercício de 
cargo em comissão até completar o décimo ano considerada, 
como vantagem pessoal, a importância equivalente à fração 
de 1/5 (um quinto). (revogado pela Lei nº 6.524/1995)

§ 3º. Quando mais de um cargo em comissão tenha sido 
exercido, a importância a ser incorporada terá como base o 
valor do cargo comissionado de maior símbolo, desde que lhe 
corresponda o exercício mínimo de 2 (dois) anos. (revogado 
pela Lei nº 6.524/95)

§ 4º. Ocorrendo o exercício de cargo em comissão de 
símbolo mais elevado, por período de 02 (dois) anos, após a 
incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos), haverá a atuali-
zação progressiva das parcelas já incorporadas, observado o 
disposto no parágrafo anterior. (revogado pela Lei nº 6.524/95)

§ 5º. Enquanto exercer cargo em comissão, o servidor 
não perceberá a parcela cuja adição fez jús, salvo no caso de 
optar pelos vencimentos do cargo efetivo. (revogado pela Lei 
nº 6.524/95)

§ 6º. A importância referida neste artigo não será consi-
derada para efeito de cálculo de vantagens ou gratificações in-
cidentes sobre o vencimento do cargo efetivo. (revogado pela 
Lei nº 6.524/95)

§ 7º. O servidor, após a incorporação da fração de 5/5 
(cinco quintos) deverá cumprir a jornada de trabalho de 08 
(oito) horas diárias. (revogado pela Lei nº 6.524/95)

SUBSEÇÃO II
DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE 

CHEFIA E ASSISTÊNCIA INTERMEDIÁRIA

Art. 76. Ao servidor efetivo designado para exercer fun-
ção de direção e assistência intermediária é devida uma grati-
ficação, em valores estabelecidos por lei.

SUBSEÇÃO III
DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

Art. 77. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um 
doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês 
de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.

Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quin-
ze) dias será considerada como mês integral.

Art. 78. Ao servidor inativo será paga igual gratificação, 
em valor equivalente ao respectivo provento de responsabili-
dade do Estado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às 
pensões de responsabilidade do Estado, com exceção daque-
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las vinculadas ao salário mínimo.

Art. 79. A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do 
mês de dezembro de cada ano.

 
Art. 80. O servidor exonerado perceberá no mês subse-

qüente ao da sua exoneração a gratificação natalina, propor-
cionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remu-
neração do mês da exoneração.

Art. 81. A gratificação natalina não será considerada 
para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

SUBSEÇÃO IV
DA GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO 

TÉCNICO-CIENTÍFICO

Art. 82. A gratificação pela elaboração ou execução de 
trabalho técnico-científico útil ao serviço público será arbitrada 
pelo Governador do Estado e dependerá dos seguintes requi-
sitos:

I - execução de atividade diferenciada das funções exer-
cidas pelo servidor;

II - incumbência de tarefas por prazo determinado;

III - que o servidor seja detentor de curso de nível supe-
rior.

Parágrafo único. A gratificação de que trata este artigo 
será regulamentada por decreto.

SUBSEÇÃO V
DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE 

TRABALHO

Art. 83. A gratificação por condições especiais de traba-
lho tem por finalidade:

I - atender às reais necessidades de aumento de produ-
tividade nos órgãos e nas entidades estaduais quando a natu-
reza do trabalho assim o exigir;

II - fixar o servidor em determinadas regiões;

§ 1º. Na hipótese do inciso I, fica o servidor obrigado à 
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais;

§ 2º. Na hipótese do inciso II, deverá, obrigatoriamente, 
o servidor residir no município de sua lotação.

§ 3º. O servidor perderá a gratificação quando afastado 
do exercício do cargo, ressalvada a hipótese do artigo 170, 
incisos I, II, VII, alíneas “a”, “b”, “d” e “e”.

Art. 84. A gratificação a que se refere o artigo anterior 
será calculada com base no valor do vencimento do cargo efe-
tivo, até o limite de 100 % (cem por cento).

“Art. 84. A gratificação a que se refere o artigo anterior 
será calculada com base no valor do vencimento do cargo efe-
tivo, até o limite de 100% (cem por cento). (Redação dada pela 
Lei nº 8.312 de 2005)

§ 1º Quando se tratar de professor de educação básica, 
em atividade de regência de sala de aula, fora do turno normal 
de trabalho a que estiver sujeito, o limite estabelecido no caput 
deste artigo, poderá ser ampliado em vinte por cento. (Incluído 
pela Lei nº 8.312 de 2005)

§ 2º A concessão da gratificação por condições especiais 
de trabalho será autorizada pelos Chefes dos Poderes.”(NR). 
(Incluído pela Lei nº 8.312 de 2005)

Parágrafo único. A concessão da gratificação por con-

dições especiais de trabalho será autorizada pelos Chefes dos 
Poderes.

Art. 85. A gratificação de que trata o artigo 83, incisos I e 
II, é inacumulável com o recebimento do adicional por serviço 
extraordinário e a remuneração do cargo em comissão.

“Art. 85. A gratificação de que trata o art. 83, incisos I e 
II, é inacumulável com o recebimento do adicional por serviço 
extraordinário e a remuneração do cargo em comissão. (Reda-
ção dada pela Lei nº 7.564 de 2000)

Parágrafo único. O servidor poderá receber a gratifica-
ção por condição especial de trabalho, quando no exercício 
de cargo em comissão, se optar pelos vencimentos do cargo 
efetivo. (Acrescentado pela Lei nº 7.564 de 2000)

 
Art. 86. Para efeito de cálculo de proventos, a gratifica-

ção por condições especiais de trabalho incorpora-se ao ven-
cimento após cinco anos consecutivos ou dez interrompidos 
nesse regime.

Parágrafo único. A incorporação prevista no “caput” 
deste artigo dar-se-á sempre pelo percentual maior que tenha 
sido concedida, desde que lhe corresponda tempo mínimo de 
um ano de percepção.

SUBSEÇÃO VI
DA GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TÉCNICA

Art. 87. Aos servidores integrantes do Grupo Ocupacio-
nal Atividades de Nível Superior, pelo efetivo exercício das atri-
buições inerentes aos cargos, ainda que à disposição de outro 
órgão, é devida a gratificação de natureza técnica, no percen-
tual de 160% (cento e sessenta por cento) sobre o vencimento. 
(Regulamentada pelo Decreto nº 14.489 de 1995)

Parágrafo único. A gratificação prevista no “caput” des-
te artigo incorpora-se aos proventos da inatividade a qualquer 
tempo. (Regulamentada pelo Decreto nº 14.489 de 1995)

SUBSEÇÃO VII
DA GRATIFICAÇÃO DE AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

Art. 88. A gratificação de aumento de produtividade será 
atribuída aos servidores integrantes do Grupo Ocupacional Tri-
butação, Arrecadação e Fiscalização e destina-se a incentivar 
o aumento da arrecadação dos tributos estaduais, conforme 
o determinado em legislação pertinente ou regulamentação 
específica.

Parágrafo único. Integrará os proventos da inatividade 
a vantagem de que trata este artigo.

SUBSEÇÃO VIII
DA GRATIFICAÇÃO DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 89. A gratificação de recuperação tributária será con-
cedida exclusivamente aos servidores integrantes do Grupo 
Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização que, no 
exercício das tarefas de fiscalização, efetuem a lavratura de 
Auto de Infração e/ou Termo de Apreensão que venham a re-
sultar em recuperação de receita de tributos, com a entrada, 
nos cofres do Tesouro Estadual, dos recursos financeiros, em 
conseqüência da ação praticada na forma determinada em le-
gislação ou regulamentação específica. (Revogado pela Lei nº 
7.583 de 29 de dezembro de 2000.)

Art. 90. A gratificação de que trata o artigo anterior em hi-
pótese alguma poderá ser incorporada aos vencimentos e nem 
servirá de base para cálculo dos proventos de aposentadoria. 
(Revogado pela Lei nº 7.583 de 29 de dezembro de 2000)

SUBSEÇÃO IX
DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA

Art. 91. Pela execução de trabalho de natureza especial 
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com risco de vida será concedida uma gratificação no percen-
tual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento aos servi-
dores:

I - ocupantes de cargos efetivos do Grupo Ocupacional 
Polícia Civil quando em efetivo exercício de função de nature-
za essencialmente policial;

II - ocupantes dos cargos de Superintendentes de Polí-
cia Civil, Delegados Regionais, Delegados Municipais e Moto-
ristas lotados na Secretaria de Estado da Segurança Pública, 
ainda que não pertençam ao Grupo Polícia Civil;

III - em efetivo exercício nos estabelecimentos penais in-
tegrantes do Sistema Penitenciário Estadual;

IV - ocupantes dos cargos em comissão de Coordenador 
do Sistema Penitenciário, Corregedor de Presídios e Diretor 
da Casa de Albergado da Secretaria de Estado da Justiça;

V-servidores de outros órgãos à disposição da Secreta-
ria de Estado da Justiça que prestarem efetivo exercício em 
estabelecimento penal.

VI - ocupantes do cargo de Vigia do Grupo Apoio Ad-
ministrativo e Operacional, no efetivo exercício da função de 
vigilância de prédios públicos;

SUBSEÇÃO X
DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EXERCÍCIO
 
Art. 92. Aos ocupantes dos cargos efetivos de Agente de 

Policia, Comissário de Polícia, Escrivão de Polícia e de Peri-
to Criminalístico Auxiliar será devida a gratificação especial de 
exercício da função policial, no percentual de 100% (cem por 
cento), calculada sobre o vencimento, desde que estejam no 
efetivo exercício de função de natureza essencialmente policial.

Parágrafo único. A gratificação prevista neste artigo in-
corpora-se aos proventos da inatividade a qualquer tempo.

Art. 93. Aos servidores integrantes do Grupo Auditoria, 
pelo efetivo exercício das atribuições inerentes aos respecti-
vos cargos, é devida a gratificação especial de exercício no 
percentual de 160% (cento e sessenta por cento) sobre o ven-
cimento.

Parágrafo único. A gratificação prevista neste artigo, 
incorpora-se aos proventos da inatividade a qualquer tempo.

SUBSEÇÃO XI
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 94. O adicional por tempo de serviço é devido à ra-
zão de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de efetivo servi-
ço público estadual, observado o limite máximo de 35% (trinta 
e cinco por cento) incidente exclusivamente sobre o vencimen-
to básico do cargo efetivo.

§ 1º. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em 
que completar o qüinqüênio.

§ 2º. Os adicionais por tempo de serviço já concedidos 
ficam transformados em qüinqüênio.

§ 3º. Os saldos dos anuênios já incorporados à remune-
ração do servidor serão transformados automaticamente em 
qüinqüênio na data de aquisição da vantagem.(Redação dada 
pela Lei nº 7.356/1998)

SUBSEÇÃO XII
DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE 

PERICULOSIDADE

Art. 95. Os servidores que habitualmente trabalhem em 
locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias 
tóxicas, radioativas, inflamáveis ou com eletricidade ou que 
causem danos à saúde, fazem jus ao adicional de insalubri-
dade ou de periculosidade, calculado sobre o vencimento do 
cargo efetivo.

§ 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubri-
dade e de periculosidade deverá optar por um deles.

§ 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculo-
sidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos 
que deram causa à sua concessão.

Art. 96. São consideradas atividades ou operações insa-
lubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos 
de trabalho, exponham os servidores à ação de agente nocivo 
à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da 
natureza, da intensidade do agente e do tempo de exposição 
aos seus efeitos.

Art. 97. O adicional de insalubridade classifica-se se-
gundo os graus máximo, médio e mínimo, com percentuais de 
40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento) e 20% (vinte 
por cento) do vencimento do servidor.

Art. 98. São consideradas atividades ou operações peri-
culosas aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos 
de trabalho, impliquem contato permanente com inflamáveis e 
eletricidade em condições de risco acentuado.

Parágrafo único. O adicional de periculosidade é cal-
culado no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o venci-
mento.

Art. 99. A insalubridade e periculosidade serão compro-
vadas mediante perícia médica.

Art. 100. É vedado à gestante ou lactante o trabalho em 
atividades insalubres ou perigosas.

Art. 101. Na concessão dos adicionais de atividades in-
salubres e perigosas, serão observadas as situações estabe-
lecidas em legislação específica.

Art. 102. Os locais de trabalho e os servidores que ope-
ram com Raios X ou substâncias radioativas serão mantidos 
sob controle permanente, de modo que as doses de radiação 
ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na legis-
lação própria.

 
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este arti-

go serão submetidos a exames médicos periódicos, de
(06) seis em (06) seis meses.

SUBSEÇÃO XIII
DO ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

Art. 103. A prestação de serviços extraordinários será 
remunerada com o acréscimo de, no mínimo, 50% (cinqüenta 
por cento) em relação à hora normal de trabalho.

Art. 104. Somente será permitido serviço extraordinário 
para atender a situações excepcionais e temporárias, respei-
tado o limite máximo de 2 (duas) horas diárias.

Art. 105. Ao servidor em exercício de cargo em comis-
são é vedada a percepção do adicional por serviços extraor-
dinários, salvo casos especiais submetidos à consideração do 
Chefe do Poder.
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SUBSEÇÃO XIV
DO ADICIONAL NOTURNO

Art. 106. Adicional por trabalho noturno é o valor pecuni-
ário devido ao servidor cujo trabalho seja executado entre 22 
(vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguin-
te e será remunerado com um acréscimo de 25% (vinte e cinco 
por cento) sobre o salário-hora diurno.

Parágrafo único. A hora de trabalho noturno será com-
putada como de 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta ) 
segundos.

Art. 107. Em se tratando de serviço extraordinário, o 
acréscimo de que trata o artigo anterior incidirá sobre a remu-
neração prevista no artigo 103 deste Estatuto.

SUBSEÇÃO XV
DO ADICIONAL DE FÉRIAS

Art. 108. Independentemente de solicitação, será pago 
ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspon-
dente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.

Parágrafo único. As vantagens decorrentes do exer-
cício de cargo em comissão ou de função gratificada serão 
consideradas no cálculo do adicional de que trata este artigo.

CAPÍTULO III
DAS FÉRIAS

Art. 109. O servidor gozará por ano, obrigatoriamente, 
30 (trinta) dias consecutivos de férias, observada a escala pre-
viamente organizada.

§ 1º. Somente após os doze primeiros meses de efetivo 
exercício adquirirá o servidor direito às férias.

§ 2º. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao 
trabalho.

Art. 110. Durante as férias o servidor terá direito a todas 
as vantagens do seu cargo.

Art. 111. Só é permitida a acumulação de férias até o 
máximo de dois anos, no caso de imperiosa necessidade de 
serviço.

Parágrafo único. Ocorrendo a situação prevista neste 
artigo, a autoridade administrativa competente deverá, em 
despacho escrito, cancelar as férias do servidor, justificando a 
razão do procedimento e definindo a nova data da concessão.

Art. 112. As férias somente poderão ser interrompidas 
por motivo de calamidade pública, comoção interna, e convo-
cação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de 
superior interesse público.

Art. 113. Os membros da família que trabalhem na mes-
ma repartição têm direito de gozar férias no mesmo período, 
desde que não importe em prejuízo para o serviço.

 
Art. 114. O pagamento da remuneração das férias será 

efetuado no mês antecedente ao gozo das mesmas, obser-
vando-se o disposto no § 3º deste artigo.

§ 1º. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em co-
missão perceberá indenização relativa ao período das férias 
a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um 
doze avos) por mês de efetivo exercício ou fração igual ou 
superior a 14 (quatorze) dias.

§ 2º. A indenização será calculada com base na remune-
ração do mês em que for publicado o ato exoneratório.

§ 3º. É facultado ao servidor converter 1/3 (um terço) das 

férias em abono pecuniário, desde que o requeira com ante-
cedência mínima de 60(sessenta) dias. (revogado pela Lei nº 
6.524/95)

§4º. No cálculo do abono pecuniário será considerado 
o valor do adicional de férias. (revogado pela Lei nº 6.524/95)

Art. 115. O servidor que opera direta e permanentemen-
te com Raios X ou substâncias radioativas gozará 20 (vinte) 
dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profis-
sional, proibida em qualquer hipótese a acumulação.

Art. 116. Ao servidor estudante é assegurado o direito de 
fazer coincidir as férias na repartição com as escolares.

Art. 117. O servidor cuja situação funcional se altere 
quando em gozo de férias não será obrigado a apresentar-se 
antes de terminá-las.

CAPÍTULO IV
DAS LICENÇAS

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 118. Conceder-se-á licença ao servidor:

I - para tratamento de saúde;

II - por motivo de acidente em serviço e doença profissional; 

III - por motivo de doença em pessoa da família;

IV - à gestante ou adotante; V - paternidade;

VI - para acompanhar cônjuge ou companheiro;

VII - para o serviço militar;

VIII - como prêmio à assiduidade;

IX - para tratar de interesses particulares;

X - para desempenho de mandato classista.

§1º. As licenças previstas nos incisos I, II e III serão pre-
cedidas de exames, pela junta médica oficial do Estado, veda-
do ao beneficiário o exercício de qualquer atividade remunera-
da durante o período da licença.

§2º. O servidor não poderá permanecer em licença da 
mesma espécie por período superior a 24 (vinte e quatro) me-
ses, salvo nos casos dos incisos VI, VII e X.

Art. 119. Só será concedida licença a servidor ocupante 
de cargo em comissão, não titular de cargo efetivo, nos casos 
dos incisos I, II, IV e V do artigo anterior.

Art. 120. O ocupante de cargo em comissão, que seja 
titular de cargo efetivo, terá direito às licenças previstas nos 
incisos I, II, III, IV, V e VIII do art. 118.

Art. 121. São competentes para conceder licença:

I) os Chefes dos Poderes, às autoridades que lhes são 
diretamente subordinadas;

II) os Secretários de Estado, aos que lhes são diretamen-
te subordinados;

III) os titulares das autarquias e fundações.

Art. 122. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) 
dias do término de outra da mesma espécie será considerada 
como prorrogação, desde que o servidor não retorne às suas 
atividades.
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SEÇÃO II
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Art. 123. A licença para tratamento de saúde será con-
cedida a pedido ou de ofício, com base em perícia médica e 
duração que for indicada no respectivo laudo, sem prejuízo da 
remuneração.

§ 1º. Quando a licença for de até 15 (quinze) dias, pode-
rá ser deferida com base em atestado médico particular ou de 
instituição previdenciária oficial, visado por junta médica oficial 
do Estado.

§ 2º. Quando superior a 15 (quinze) dias deverá conter 
laudo da junta médica oficial do Estado.

§ 3º-sempre que necessário, a inspeção médica realizar-
-se - á na residência do servidor ou no estabelecimento hospi-
talar onde se encontrar internado.

§ 4º. Inexistindo médico oficial no local onde o servidor 
esteja prestando serviços, será acolhido o atestado passado 
por médico particular.

§ 5º. No caso do parágrafo anterior, o atestado só pro-
duzirá efeito após homologado pela junta médica oficial do 
Estado.

Art. 124. Findo o prazo da licença, o servidor será sub-
metido a nova inspeção médica, devendo o laudo concluir pela 
volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou, se for o caso, 
pela aposentadoria.

Art. 125. Terminada a licença o servidor reassumirá ime-
diatamente o exercício, salvo prorrogação pleiteada antes da 
conclusão da licença.

Parágrafo único. Contar-se-á como de prorrogação de 
licença o período compreendido entre o dia do seu término e 
o de conhecimento que tiver o interessado do resultado dene-
gatório do pedido.

Art. 126. O servidor será licenciado compulsoriamente 
quando acometido de qualquer doença que impeça a sua lo-
comoção ou torne o seu estado incompatível com o exercício 
do cargo.

Art. 127. Verificada a cura clínica, deverá o servidor li-
cenciado nos termos do artigo anterior voltar à atividade, ain-
da que permaneça o tratamento, desde que as funções sejam 
compatíveis com as suas condições orgânicas.

Art. 128. Para efeito de concessão de licença de ofício, 
o servidor é obrigado a submeter-se à inspeção médica deter-
minada pela autoridade competente para licenciar.

§ 1º. No caso de recusa injustificada, sujeitar-se - á à 
pena prevista no artigo 225, § 3º, considerando-se de ausência 
ao serviço os dias que excederem a essa penalidade para fins 
de processo por abandono de cargo.

§ 2º. Efetuada a inspeção, cessará a suspensão ou au-
sência.

Art. 129. O servidor não poderá permanecer em licença 
para tratamento de saúde por mais de 24 (vinte e quatro) me-
ses consecutivos ou intercalados se, entre as licenças, mediar 
um espaço não superior a 60 (sessenta) dias, ou se a interrup-
ção decorrer de licença por motivo de gestação.

§ 1º. Decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, o 
servidor será submetido a inspeção médica.

§ 2º. Considerado apto, reassumirá o exercício do cargo, 
sob pena de se apurarem, como faltas injustificadas, os dias 
de ausência.

§ 3º-se julgado incapacitado definitivamente para o ser-
viço público ou sem condições de ser readaptado, será apo-
sentado.

Art. 130. O servidor licenciado para tratamento de saúde 
não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob 
pena de ter cassada a licença, sem prejuízo de outras provi-
dências consideradas cabíveis.

SEÇÃO III
DA LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO E DOENÇA 

PROFISSIONAL

Art. 131. O servidor acidentado em serviço ou acometido 
de doença profissional, grave, contagiosa ou incurável, será 
licenciado com remuneração integral.

Art. 132. Configura acidente em serviço o dano físico ou 
mental sofrido pelo servidor, relacionado, mediata ou imediata-
mente, com o exercício do cargo.

Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço 
o dano:

 
I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo 

servidor no exercício do cargo;

II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e 
vice-versa.

Art. 133. A concessão da licença depende de inspeção 
por junta médica oficial do Estado e terá a duração que for 
indicada no respectivo laudo.

Art. 134. Consideram-se doenças profissionais as rela-
cionadas no artigo 186 e as especificadas em lei.

Art. 135. O servidor acidentado em serviço que necessi-
te de tratamento especializado, não prestado pelo sistema mé-
dico-assistencial do Estado, poderá ser tratado em instituição 
privada, por conta dos cofres públicos.

Art. 136. A prova do acidente será feita em processo es-
pecial no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável quando as cir-
cunstâncias o exigirem.

SEÇÃO IV
DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA 

FAMÍLIA

Art. 137. Será facultada a licença por motivo de doença 
do cônjuge ou companheiro, de ascendente ou descendente 
do servidor.

§ 1º. A licença somente será deferida após comprovação 
da doença por inspeção médica e desde que a assistência di-
reta do servidor se torne indispensável e não puder ser presta-
da simultaneamente com o exercício do cargo.

§ 2º. A licença de que trata este artigo não poderá exce-
der de 01 (um) ano, e será concedida com os vencimentos e 
vantagens percebidos à data de sua concessão até 03 (três) 
meses, sofrendo, se superior a tal período, os seguintes des-
contos:

I - de um terço, quando exceder de três até seis meses;

II - de dois terços, quando exceder de seis até doze meses.

SEÇÃO V
DA LICENÇA GESTANTE OU ADOTANTE

Art. 138. A servidora gestante fará jus à licença de 120 
(cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remunera-
ção.
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§ 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do 8º(oi-
tavo) mês de gestação, salvo prescrição médica em contrário.

§ 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá 
início a partir do dia imediato ao do parto, provado mediante 
certidão do registro de nascimento.

§ 3º. No caso de natimorto, decorridos 30(trinta) dias do 
evento, a servidora será submetida a exame médico e, se jul-
gada apta, reassumirá o exercício.

§ 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a 
servidora terá direito a 30(trinta) dias de repouso remunerado.

Art. 139. A servidora lactante terá direito, durante a jor-
nada de trabalho, a dois descansos de meia hora cada, para 
amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses.

Art. 140. A servidora que adotar ou obtiver guarda judi-
cial de criança até 01 (um) ano de idade, serão concedidos 
90 (noventa) dias de licença remunerada, a partir da data de 
adoção ou concessão de guarda da criança.

Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial 
de criança com mais de 01(um) ano de idade, o prazo de que 
trata este artigo será de 30(trinta) dias.

SEÇÃO VI
DA LICENÇA PATERNIDADE

Art. 141. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor 
terá direito à licença - paternidade de 5(cinco) dias consecuti-
vos, contados a partir do nascimento ou da adoção da criança.

 
SEÇÃO VII

DA LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO 
CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

Art. 142. Será concedida licença ao servidor efetivo para 
acompanhar cônjuge ou companheiro transferido para outro 
ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício 
de mandato eletivo federal, estadual e municipal.

§ 1º. Existindo no novo local de residência repartição pú-
blica estadual da administração direta, autárquica ou fundacio-
nal com atribuições compatíveis com as do cargo do servidor, 
será este colocado à disposição sem ônus para o órgão de 
origem.

§ 2º. Não ocorrendo a situação prevista no parágrafo an-
terior, terá o servidor direito a licença sem vencimento e vanta-
gens, por prazo indeterminado.

SEÇÃO VIII
DA LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR

Art. 143. Ao servidor convocado para o serviço militar ou 
outros encargos de segurança nacional, será concedida licen-
ça pelo prazo da convocação.

§ 1º. A licença será concedida à vista de documento ofi-
cial que comprove a incorporação.

§ 2º. O servidor poderá optar pelas vantagens do cargo 
ou pelas que resultarem de sua convocação.

Art. 144. O servidor desincorporado terá o prazo não 
excedente a 30 (trinta) dias para reassumir o exercício sem 
perda da remuneração.

SEÇÃO IX
DA LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE

Art. 145. Após cada qüinqüênio ininterrupto de exercí-
cio, o servidor fará jus a 3(três) meses de licença, a título de 
prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.

§ 1º. Para efeito de licença-prêmio, considera-se de exer-
cício o tempo de serviço prestado pelo servidor em cargo ou 
função estadual, qualquer que seja a sua forma de provimento.

§ 2º. O ocupante há mais de três anos de cargo em co-
missão ou função gratificada perceberá durante a licença a 
quantia que percebia à data do afastamento.

Art. 146. Para fins de licença-prêmio, não se consideram 
intercepção de exercício os afastamentos enumerados no art. 
170.

Parágrafo único. No caso do inciso I do referido artigo, 
somente não se consideram intercepção do exercício as fal-
tas, abonadas ou não, até o limite de 15 (quinze) por ano e 45 
(quarenta e cinco) por qüinqüênio.

Art. 147. A requerimento do interessado, a licença - prê-
mio poderá ser concedida em dois períodos não inferiores a 
30(trinta) dias.

Art. 148. O servidor com mais de 10(dez) anos de exer-
cício e com direito a licença-prêmio, poderá optar pelo gozo 
da metade do período, recebendo em dinheiro a importância 
equivalente aos vencimentos correspondentes à outra meta-
de. (revogado pela Lei nº 6.524/95)

Parágrafo único. A opção prevista neste artigo só al-
cança os qüinqüênios posteriores ao décimo ano de serviço. 
(revogado pela Lei nº 6.524/95)

Art. 149. O servidor que estiver acumulando nos termos 
da Constituição terá direito a licença-prêmio pelos dois cargos, 
contando-se, porém, separadamente o tempo de serviço em 
relação a cada um deles.

Art. 150. O servidor deverá aguardar em exercício a con-
cessão da licença-prêmio.

Parágrafo único. O direito à licença-prêmio não está su-
jeito a caducidade.

SEÇÃO X
DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES 

PARTICULARES
 
Art. 151. A critério da Administração, poderá ser conce-

dida ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não 
esteja em estágio probatório, licença para o trato de assun-
tos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem 
remuneração, prorrogável uma única vez por período não 
superior a esse limite. (Redação dada pela Lei nº 7.683, de 
28/09/2001.)

.................................................................
Art. 151. Depois de 02(dois) anos de efe-
tivo exercício poderá ser concedida ao 
servidor estável licença para o trato de 
interesses particulares, pelo prazo de até 
02(dois) anos, sem remuneração.
.................................................................

§ 1º. O servidor deverá aguardar em 
exercício a concessão da licença.

§ 2º. O tempo da licença a que se refe-
re este artigo não será considerado para 
nenhum efeito legal.

§ 3º. A licença poderá ser interrompida, 
a qualquer tempo, a pedido do servidor.

§ 4º. Somente poderá ser concedida nova 
licença após decorridos 2(dois) anos de 
efetivo exercício, contados da data em 
que o servidor reassumiu em decorrên-
cia do término do prazo autorizado.(Re-
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vogado Lei nº 7.683, de 28/09/2001.)

SEÇÃO XI
DA LICENÇA PARA O DESEMPENHO DE MANDATO 

CLASSISTA

Art. 152. É assegurado ao servidor o direito à licença 
sem remuneração para o desempenho de mandato em con-
federação, federação, associação de classe ou sindicato re-
presentativo da categoria. (Redação dada pela Lei nº 7.487, 
de 16/12/99.)

.................................................................
Art. 152. É assegurado ao servidor o 
direito a licença para o desempenho de 
mandato eletivo em confederação, fede-
ração, associação de classe ou sindicato 
representativo da categoria, com a remu-
neração do cargo efetivo.
.................................................................

§ 1º. A licença terá duração igual à do 
mandato, devendo ser prorrogado no 
caso de reeleição, observado o limite de 
01 (um) servidor por entidade com até 
500 (quinhentos) associados, 02 (dois) 
servidores por entidade com até 1.000 
(mil) associados e 03 (três) servidores 
por entidade com mais de 1.000 (mil) 
associados. (redação dada pela Lei nº 
7.487, de 16/12/99)
.................................................................
§ 1º. Somente poderão ser licenciados 
servidores eleitos para cargos de dire-
ção ou representação nas referidas en-
tidades, até o máximo de 03 (três), por 
entidade.
.................................................................
§ 2º. A licença terá duração igual à do 
mandato, devendo ser prorrogada no 
caso de reeleição.

“Art. 152. É assegurado ao servidor o 
direito à licença sem remuneração para 
o desempenho de mandato em confede-
ração, federação, associação de classe 
ou sindicato representavo da categoria. 
(Redação dada pela Lei nº 7.487 de 
1999)

§ 1º. A licença terá duração igual à do 
mandato, devendo ser prorrogado no 
caso de reeleição, observado o limite de 
01 (um) servidor por entidade com até 
500 (quinhentos) associados, 02 (dois) 
servidores por entidade com até 1.000 
(mil) associados e 03 (três) servidores 
por entidade com mais de 1.000 (mil) 
associados. (Redação dada pela Lei nº 
7.487 de 1999)

§ 2º. Quando mais de um cargo ou fun-
ção tenha sido exercido, será atribuída a 
vantagem do cargo em comissão ou fun-
ção gratificada de maior símbolo, desde 
que lhe corresponda um exercício míni-
mo de 1 (um) ano ininterrupto, vedada a 
inclusão na percepção dos proventos da 
vantagem mencionada no “caput” deste 
artigo que o servidor venha a receber a 
partir de 31 de dezembro de 1998.” (Re-
dação dada pela Lei nº 7.487 de 1999)

CAPÍTULO V
DOS AFASTAMENTOS

Art. 153. O servidor poderá se afastar do exercício fun-

cional desde que devidamente autorizado:

I - sem prejuízo da remuneração:

a) quando estudante, como incentivo à sua formação 
profissional;

b) para realizar missão ou estudo em outro ponto do ter-
ritório nacional e no exterior;

c) para participar de curso de doutorado, mestrado, es-
pecialização ou aperfeiçoamento no Estado;

d) quando mãe de excepcional;

e) para exercer atividade político - partidária;

f) por até 8 (oito) dias, por motivo de casamento;

g) por até 8 (oito) dias, em decorrência de falecimento 
do cônjuge ou companheiro, pais, madrastas, padrastos, pais 
adotivos, filhos, menor sob guarda ou tutela, irmãos;

h) quando convocado para participar de júri e outros ser-
viços obrigatórios por lei;

i) para doação de sangue, por 1(um) dia;

j) por motivo de alistamento eleitoral, até 2 (dois) dias;

l) quando requisitado pela Justiça Eleitoral, nos termos 
de lei específica;

m) quando convocado pela Justiça Eleitoral para integrar 
mesa receptora ou junta apuradora;

II - com prejuízo da remuneração, quando se tratar de 
afastamento para o trato de interesses particulares; III - com 
ou sem prejuízo da remuneração;

a) para exercer mandato eletivo;

b) para exercer cargo em comissão de direção e asses-
soramento.

§ 1º. Os afastamentos previstos nas alíneas f, g, h, i, j, 
l, m, deverão ser comprovados prévia ou posteriormente, me-
diante documento oficial, conforme o caso.

§ 2º. Concedida a autorização, e na dependência de 
comprovação posterior sem que esta tenha sido efetuada no 
prazo de 30(trinta) dias da data da ocorrência, a autoridade 
anulará a autorização, sem prejuízo de outras providências 
que considerar cabíveis.

§ 3º. O servidor ao se afastar para exercer atividade po-
lítico - partidária, comunicará ao seu superior nos termos da 
legislação vigente.

Art. 154. As solicitações de afastamento de servidores 
previstas nas alíneas b e c do inciso I do artigo 153, deverão 
ser comprovadas com a aceitação da inscrição do candidato 
ao curso ou estágio pretendido, com a respectiva carga ho-
rária, além da prova do credenciamento, quando se tratar de 
mestrado ou doutorado.

Parágrafo único. No caso de afastamento que permi-
ta prorrogação do prazo, o pedido, nesse sentido, deverá ser 
feito até 30 (trinta) dias antes do término da concessão inicial, 
acompanhado da documentação específica.

Art. 155. Os servidores afastados para cursos de douto-
rado e mestrado ficam obrigados a encaminhar ao chefe ime-
diato, semestralmente, relatório das atividades executadas, 
bem como apresentar relatório geral por ocasião do término 
do afastamento e que, se for o caso, poderá ser constituído 
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pela tese, dissertação ou monografia.

Art. 156. Não poderão exceder de 5% (cinco por cen-
to) do total de servidores lotados no órgão ou na entidade os 
afastamentos previstos nas alíneas b e c do inciso I do artigo 
153 desta Lei.

Art. 157. O servidor candidato a mandato eletivo ou clas-
sista não poderá ser redistribuído, a qualquer título, a partir do 
registro de sua candidatura.

Art. 158. O afastamento que não dependa de autoriza-
ção formal deverá ser anotado na ficha funcional do servidor, 
mediante documentação comprobatória, indicando-se data do 
início, do término e sua causa.

SEÇÃO I
DO INCENTIVO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO 

SERVIDOR

Art. 159. Poderá ser autorizado o afastamento de até 2 
(duas) horas diárias ao servidor que freqüente curso regular 
de 1º e 2º graus ou de ensino superior, quando comprovada 
a incompatibilidade entre o horário escolar e o do órgão ou 
entidade, sem prejuízo do exercício do cargo.

Parágrafo único. Para efeito da autorização prevista 
neste artigo, será exigida a compensação do horário na re-
partição através da antecipação do início ou prorrogação do 
término do expediente diário, conforme considerar mais con-
veniente ao estudante e aos interesses do órgão, respeitada a 
duração semanal de trabalho.

Art. 160. será autorizado o afastamento do exercício 
funcional nos dias em que o servidor tiver que prestar exa-
mes para ingresso em curso regular de ensino ou prestação 
de concurso público.

Art. 161. Ao servidor estudante que mudar de sede no 
interesse da administração é assegurada, na localidade da 
nova residência, ou na mais próxima, matrícula em instituição 
de ensino congênere, em qualquer época, independentemente 
de vaga.

Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao 
cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor 
que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob a 
sua guarda com autorização judicial.

SEÇÃO II
DO AFASTAMENTO PARA REALIZAR MISSÃO OU 

ESTUDO EM OUTRO PONTO DO TERRITÓRIO NACIONAL 
OU NO EXTERIOR

Art. 162. O servidor não poderá ausentar-se do Estado 
para estudo ou missão oficial em outro ponto do território na-
cional ou no exterior, sem autorização prévia dos chefes dos 
Poderes, concedida através de ato publicado no Diário Oficial 
do Estado.

§ 1º. Quando o afastamento ocorrer para participação 
em curso, deverá este se relacionar obrigatoriamente com a 
atividade profissional do servidor.

§ 2º. A ausência não excederá a 4 (quatro) anos e, finda 
a missão ou estudo, somente decorrido igual período será per-
mitida nova ausência.

§ 3º. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo 
não será concedida exoneração ou licença para tratar de inte-
resse particular antes de decorrido período igual ao do afas-
tamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa 
havida com seu afastamento.

SEÇÃO III
DO AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO 

DE DOUTORADO, MESTRADO, ESPECIALIZAÇÃO OU 
APERFEIÇOAMENTO NO ESTADO

Art. 163. O afastamento do servidor com o objetivo de 
freqüentar curso de doutorado, mestrado, especialização ou 
aperfeiçoamento no âmbito do Estado somente se efetivará 
quando relacionado com sua atividade profissional e depende-
rá de autorização prévia dos chefes dos Poderes.

§ 1º. O ato de afastamento a que se refere este artigo 
deverá, obrigatoriamente, ser publicado no Diário Oficial do 
Estado.

§ 2º. O período de afastamento para freqüentar cursos 
de doutorado e mestrado não excederá a 4 (quatro) anos, in-
cluindo-se as prorrogações; para os cursos de especialização 
e aperfeiçoamento 2 (dois) anos, incluindo-se o período desti-
nado à elaboração de monografia.

§ 3º. Quando os cursos a que refere este artigo ocorre-
rem na cidade de domicílio do servidor, a liberação para afas-
tamento ocorrerá somente quando o horário do curso coincidir 
com o seu horário de trabalho.

§ 4º. Não será permitido novo afastamento nem conce-
dida exoneração antes de decorrido prazo igual ao do afasta-
mento concedido ao servidor, ressalvada a hipótese de ressar-
cimento da despesa havida.

SEÇÃO IV
DO AFASTAMENTO DE SERVIDORA MÃE DE 

EXCEPCIONAL

Art. 164. Poderá ser autorizado o afastamento, de até 2 
(duas) horas diárias, à servidora mãe de excepcional, desde 
que devidamente comprovada esta condição.

SEÇÃO V
DO AFASTAMENTO PARA EXERCER ATIVIDADE 

POLÍTICO - PARTIDÁRIA

Art. 165. O servidor terá direito ao afastamento, sem re-
muneração, durante o período que mediar entre a sua escolha 
em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e 
a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça 
Eleitoral.

§ 1º. o servidor candidato a cargo eletivo na localidade 
onde desempenha suas funções e que exerça cargo em co-
missão ou cargo do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecada-
ção e Fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato 
ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, 
até o 15º (décimo quinto) dia seguinte ao do pleito, na forma da 
legislação pertinente à matéria.

§ 2º. A partir do registro da candidatura e até o 15º (déci-
mo quinto) dia seguinte ao da eleição, o servidor ficará afasta-
do com remuneração como se em efetivo exercício estivesse.

Art. 166. O afastamento de que trata o artigo anterior de-
verá ser requerido pelo servidor, instruído com a prova de sua 
escolha ou do registro da candidatura, conforme a natureza, 
remunerada ou não.

Art. 167. A renúncia à candidatura ou o cancelamento 
do seu registro acarretará a extinção do afastamento com a 
obrigatoriedade do retorno imediato ao exercício.

SEÇÃO VI
DO AFASTAMENTO PARA EXERCER MANDATO ELETIVO

Art. 168. Ao servidor investido em mandato eletivo apli-
cam-se as seguintes disposições:
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I - tratando-se de mandato federal ou estadual, ficará 
afastado do cargo;

II - investido no mandato de prefeito, será afastado do 
cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de vereador, havendo compa-
tibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, 
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo 
compatibilidade de horário, será aplicada a norma do inciso 
anterior.

§ 1º. O tempo de serviço será contado para todos os efei-
tos, exceto para promoção por merecimento ou para avaliação 
de desempenho.

§ 2º. No caso de afastamento do cargo, o servidor con-
tribuirá para a previdência social como se em exercício esti-
vesse.

§ 3º. O servidor investido em mandato eletivo não poderá 
ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa 
daquela onde exerce o mandato.

CAPÍTULO VI
DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 169. É contado para todos os efeitos o tempo de 
serviço público estadual.

§ 1º. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, 
que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

§ 2º. Feita a conversão, as frações inferiores a 180 (cen-
to e oitenta) dias não serão computadas, arredondando-se 
para um ano quando excederem esse número, para efeito de 
aposentadoria. (revogado pela Lei nº 7.356/1998)

Art. 170. Além das ausências ao serviço previstas no ar-
tigo 153, são considerados como de efetivo exercício os afas-
tamentos em virtude de:

I - faltas abonadas a critério do chefe imediato do servi-
dor, no máximo de 5 (cinco) dias por mês, desde que não seja 
ultrapassado o limite de l5 (quinze) por ano;

II - férias;

III - exercício das atribuições de cargo em comissão, em 
órgãos ou entidades no âmbito estadual.

IV - desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou 
municipal, exceto para promoção por merecimento ou avalia-
ção de desempenho;

V - período de trânsito, compreendido como o tempo 
gasto pelo servidor que mudar de sede, contado da data do 
desligamento, no máximo de quinze dias;

VI - período de suspensão, quando o servidor for reabili-
tado em processo de revisão; VII - licença:

a) à gestante e à adotante;

b) à paternidade;
 
c) para tratamento de saúde;

d) por motivo de acidente em serviço ou doença profis-
sional;

e) prêmio por assiduidade;

f) para desempenho de mandato classista;

g) participação em competição desportiva nacional ou 

internacional ou convocação para integrar representação des-
portiva estadual ou nacional, conforme disposto em regula-
mento;

h) por convocação para o serviço militar;

i) disponibilidade;

j) prisão do servidor quando absolvido por decisão pas-
sada em julgado ou quando dela não resultar processo ou con-
denação.

Art. 171. Contar-se-á apenas para efeito de aposentado-
ria e disponibilidade:

I - o tempo de serviço público federal, estadual ou mu-
nicipal;

II - licença para tratamento de saúde de pessoa da famí-
lia do servidor, com remuneração;

III - licença para acompanhar o cônjuge, com remune-
ração;

IV - o afastamento para atividade política, no caso do art. 
165, § 2º;

V - desempenho de mandato eletivo anterior ao ingresso 
no serviço público estadual; VI-serviço em atividade privada 
vinculada à Previdência Social.

§ 1º. É vedada para qualquer fim a contagem cumulativa 
de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de 
um cargo ou função de órgão ou entidades da União, Estado e 
Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de eco-
nomia mista e empresas públicas.

§ 2º. Em casos de acumulação legal de cargos, o tempo 
de serviço computado para um deles não pode, em hipótese 
alguma, ser computado para outro.

§ 3º. (Vetado)

Art. 172. Para efeito de aposentadoria será considerado 
em dobro o período de licença-prêmio que o servidor não hou-
ver gozado. (revogado pela Lei nº 7.356/1998)

CAPÍTULO VII
DO DIREITO DE PETIÇÃO

Art. 173. É assegurado ao servidor o direito de requerer 
aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legí-
timos.

Art. 174. O requerimento será dirigido à autoridade com-
petente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela 
a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Art. 175. Cabe pedido de reconsideração à autoridade 
que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, 
não podendo ser renovado.

Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsi-
deração de que tratam os artigos anteriores deverão ser des-
pachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 
(trinta) dias.

Art. 176. Caberá recurso:

I - do indeferimento do pedido de reconsideração;

II - das decisões sobre os recursos sucessivamente in-
terpostos.

§ 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente 
superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e, 
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sucessivamente, em escala ascendente, às demais autorida-
des.

§ 2º. O recurso será encaminhado por intermédio da au-
toridade a que estiver imediatamente subordinado o requeren-
te.

Art. 177. O prazo para interposição de pedido de recon-
sideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da pu-
blicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.

Art. 178. O recurso poderá ser recebido com efeito sus-
pensivo, a juízo da autoridade competente.

 
Parágrafo único. Em caso de provimento de pedido de 

reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagi-
rão à data do ato impugnado.

Art. 179. O direito de requerer prescreve:

I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem 
interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de 
trabalho;

II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo 
quando outro prazo for fixado em lei.

Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado 
da data de publicação do ato impugnado ou da data da ciência 
pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Art. 180. O pedido de reconsideração e o recurso, quan-
do cabíveis, interrompem a prescrição. Art. 181. A prescrição 
é de ordem pública, não podendo ser relevada pela adminis-
tração.

Art. 182. Para o exercício do direito de petição, é as-
segurada vista do processo ou documento, na repartição, ao 
servidor ou a procurador por ele constituído.

Art. 183. A administração deverá rever seus atos, a qual-
quer tempo, quando eivados de ilegalidade.

Art. 184. São fatais e improrrogáveis os prazos estabele-
cidos neste capítulo, salvo motivo de força maior.

CAPÍTULO VIII
DOS BENEFÍCIOS

SEÇÃO I
DA APOSENTADORIA

Art. 185. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, com proventos integrais, 
quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissio-
nal ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em 
lei, e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e 
aos 30 (trinta) se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de 
magistério, se professor, e aos 25 (vinte e cinco) se professo-
ra, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 
(vinte e cinco) se mulher, com proventos proporcionais a esse 
tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 

aos 60 (sessenta) se mulher, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço.

Art. 186. Consideram-se moléstias profissionais, doen-
ças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso 
I do artigo anterior, tuberculose ativa, alienação mental, escle-
rose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingres-
so no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondilo-
artrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do 
mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome da Imunodefici-
ência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar com base na 
medicina especializada.

Parágrafo único. Para os fins previstos no “caput” do 
artigo deverá ser comprovado que a doença, em qualquer das 
situações, ocorreu após o ingresso no serviço público.

Art. 187. A aposentadoria compulsória será automáti-
ca, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato 
àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência 
no serviço ativo.

Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vi-
gorará a partir da data da publicação do ato que a conceder.

Art. 189. A aposentadoria por invalidez será precedida 
de licença para tratamento de saúde.

 

§ 1º. Considera-se inválido para o serviço público o ser-
vidor que, após o período não excedente a 24 (vinte quatro) 
meses de licença para tratamento de saúde, observado o dis-
posto no art. 129, for verificado não se achar em condições de 
reassumir o exercício.

§ 2º. Poderá, excepcionalmente, ser aposentado antes 
de transcorridos os 24 (vinte e quatro) meses de licença de 
que trata o parágrafo anterior o servidor cujo laudo médico 
competente concluir por sua incapacidade definitiva para o 
serviço público.

§ 3º. O laudo que concluir pela incapacidade definitiva do 
servidor declarará se a invalidez diz respeito ao serviço público 
em geral ou a funções de determinada natureza.

§ 4º. Não ocorrendo invalidez para o serviço público em 
geral, a aposentadoria só será decretada se esgotados os 
meios de readaptação do servidor.

§ 5º. Em qualquer hipótese, o aposentado, sob pena de 
cassação da aposentadoria, deverá submeter-se, periodica-
mente, a inspeção médica segundo disposto em regulamento.

§ 6º. O lapso de tempo compreendido entre o término da 
licença e a publicação do ato da aposentadoria será conside-
rado como de prorrogação da licença.

Art. 190. Os proventos proporcionais não poderão ser 
inferiores ao salário mínimo nem a um terço da remuneração 
da atividade.

Art. 191. Na fixação dos proventos proporcionais ou in-
tegrais serão acrescidas a gratificação adicional por tempo de 
serviço e demais vantagens que o servidor haja percebido por 
mais de cinco anos consecutivos ou dez anos com interrup-
ção. (revogado pela Lei nº 7.356/1998)

§ 1º. O disposto neste artigo se aplica, inclusive, às van-
tagens do cargo em comissão e da função gratificada que o 
servidor haja exercido por cinco anos consecutivos ou dez 
com interrupção. (revogado pela Lei nº 7.356/1998)

§ 2º. Igual vantagem será concedida ao servidor se o 
somatório do exercício do cargo em comissão ou de função 
gratificada tenha atingido um período de cinco anos consecuti-
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vos ou dez com interrupção. (revogado pela Lei nº 7.356/1998)

* §3º. No caso do parágrafo anterior, quando mais de 
um cargo ou função tenha sido exercido, serão atribuídas as 
vantagens do cargo ou função de maior símbolo, desde que 
lhe corresponda um exercício mínimo de um ano ininterrupto; 
fora dessa hipótese, atribuir-se - ão as vantagens do cargo ou 
função de símbolo imediatamente inferior. (revogado pela Lei 
nº 7.356/1998)

§4º. Para efeito de aplicação deste artigo e seus pará-
grafos será contado o tempo de mandato eletivo de Governa-
dor, Vice - Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado 
Estadual e Prefeito, exercido pelo servidor. (revogado pela Lei 
nº 7.356/1998)

Art. 192. O servidor em exercício de cargo em comissão, 
se não for titular de cargo efetivo ou detentor de proventos de 
aposentadoria de qualquer natureza, bem como o servidor du-
rante o estágio probatório, somente terão direito a aposentado-
ria nos casos de invalidez. (revogado pela Lei nº 7.356/1998)

* Redação dada pela Lei nº 6.272, de 06 de fevereiro de 
1995, art. 79

Art. 193. Os proventos da aposentadoria serão revistos 
na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remu-
neração dos servidores em atividade, e estendidos aos inati-
vos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente conce-
didos aos servidores em atividade, inclusive se decorrentes da 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 194. A partir do mês imediato ao em que ocorrer a 
aposentadoria, nos termos do artigo 188, o servidor passará a 
perceber proventos provisórios até o julgamento da concessão 
da aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado.

SEÇÃO II
DO SALÁRIO - FAMÍLIA

Art. 195. Salário - família é o auxílio pecuniário especial 
concedido pelo Estado ao servidor ativo ou em disponibilidade 
e ao inativo como contribuição para as despesas de manuten-
ção de seus dependentes, de acordo com valor fixado em lei.

Art. 196. Consideram-se dependentes econômicos para 
efeito de percepção do salário-família:

I - o cônjuge ou companheiro(a);

II - os filhos, inclusive os enteados e adotivos até 21 (vin-
te e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) 
anos ou, se inválido, de qualquer idade; III - a mãe e o pai sem 
economia própria.

§ 1º. O servidor que não possuir os dependentes referi-
dos no inciso II poderá perceber salário família relativo ao me-
nor que, mediante autorização judicial, viver sob sua guarda e 
sustento, até o limite máximo de duas cotas.

§ 2º. Em se tratando de órfão parente até 3º (terceiro) 
grau, que mediante autorização judicial viver sob a guarda e 
sustento do servidor, não haverá limite de cotas nem concor-
rência com os dependentes referidos no inciso II.

Art. 197. Não se configura a dependência econômica 
quando o beneficiário do salário família perceber rendimento 
do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou 
proventos da aposentadoria, em valor igual ou superior ao sa-
lário mínimo.

Art. 198. Quando pai e mãe forem servidores públicos 
estaduais e viverem em comum, o salário família será pago a 
um deles; quando separados, será pago a um e outro de acor-
do com a distribuição dos dependentes.

Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o pa-

drasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais 
dos incapazes.

Art. 199. O salário família não está sujeito a qualquer tri-
buto, nem servirá de base para a contribuição previdenciária .

Art. 200. Não será percebido o salário família nos casos 
em que o servidor deixar de receber o respectivo vencimento 
ou provento.

SEÇÃO III
DA PENSÃO

Art. 201. Fica assegurada, à conta do tesouro do Estado, 
pensão mensal, por morte do servidor, ao conjunto de depen-
dentes legais, de valor igual à diferença entre a pensão paga 
pelo Instituto de Previdência do Estado do Maranhão - IPEM, 
e a remuneração ou proventos que percebia o “de cujus” em 
razão de seu cargo, respeitados os percentuais definidos nos 
casos de proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Art. 202. Entende-se como dependente:

I - o cônjuge ou companheiro(a) designado que compro-
ve união estável como entidade familiar;

II - os filhos ou enteados menores de 21 (vinte e um) 
anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; 

III - o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) 
anos de idade;

IV - os pais, desde que não amparados por qualquer tipo 
de aposentadoria ou pensão prevista em lei;

V - a pessoa designada que viva na dependência econô-
mica do servidor, maior de 60 (sessenta) anos e menor de 21 
(vinte e um) anos.

Parágrafo único. Os dependentes a que se refere este 
artigo deverão, obrigatoriamente, estar inscritos no Instituto de 
Previdência do Estado do Maranhão.

Art. 203. Cessará o pagamento da pensão:

I - para o cônjuge ou companheiro(a) que contrair núp-
cias;

II - para os filhos ou dependentes legais, quando com-
pletarem 21 (vinte e um) anos, salvo em relação aos inválidos;

III - pela cessação da invalidez;

IV - pelo falecimento do beneficiário, em qualquer caso; 

V - pela renúncia expressa;

VI - pela acumulação de pensão na forma do art. 208.

Art. 204. O processo de habilitação da complementação 
da pensão será instruído com os seguintes documentos:

I - certidão de óbito;

II - informações sobre o cargo, remuneração ou provento 
mensal do servidor no dia do evento;

III - documento comprobatório relativo à qualidade do 
beneficiário.

§ 1º. A pensão deverá vigorar a partir do dia seguinte ao 
do óbito.

 
§ 2º. Somente após a concessão da pensão do Instituto 

de Previdência do Estado do Maranhão - IPEM, poderá ser 
requerida a complementação a que alude este artigo.
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Art. 205. A pensão será requerida a qualquer tempo, 
prescrevendo tão - somente aquelas exigíveis há mais de 5 
(cinco) anos.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova 
posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de bene-
ficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da 
data em que for oferecida.

Art. 206. Não faz jus à pensão o beneficiário condenado 
pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte 
do servidor.

Art. 207. Havendo alteração dos valores da remunera-
ção do cargo ou proventos, a pensão será atualizada de modo 
a manter integral a diferença prevista no artigo 201 desta lei.

Art. 208. Ressalvados o direito adquirido e as acumula-
ções previstas em lei, é vedada a percepção de duas ou mais 
pensões.

TÍTULO IV
DO REGIME DISCIPLINAR

CAPÍTULO I
DOS DEVERES

Art. 209. São deveres do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e 
regulamentares inerentes ao cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando mani-
festamente ilegais;

V - atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações reque-
ridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de 
direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública Es-
tadual.

VI - zelar pela economia do material e conservação do 
patrimônio público;

VII - guardar sigilo sobre assuntos da repartição;

VIII - manter conduta compatível com a moralidade ad-
ministrativa;

IX-ser assíduo e pontual ao serviço;

X - tratar com urbanidade os demais servidores e o pú-
blico em geral;

XI - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 
poder;

XII - residir no local onde exercer o cargo ou, mediante 
autorização, em localidade vizinha, se não houver inconve-
niente para o serviço.

XIII - manter espírito de cooperação e solidariedade com 
os companheiros de trabalho;

XIV - apresentar-se convenientemente trajado em ser-
viço ou com o uniforme que for determinado para cada caso; 

XV - sugerir providências tendentes à melhoria dos ser-

viços;

XVI - levar ao conhecimento da autoridade superior as 
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo que 
ocupa ou da função que exerça.

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 
XI será, obrigatoriamente, apreciada pela autoridade superior 
àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao repre-
sentado ampla defesa com os meios e recursos a ela ineren-
tes.

CAPÍTULO II
DAS PROIBIÇÕES

Art. 210. Ao servidor público é proibido:

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem pré-
via autorização do chefe imediato;

 
II - retirar, modificar ou substituir, sem prévia anuência da 

autoridade competente, qualquer documento oficial ou objeto 
da repartição;

III - recusar fé a documentos públicos;

IV - opor resistência injustificada ao andamento de docu-
mento e processo ou execução de serviço;

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no 
recinto da repartição;

VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos ca-
sos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe com-
petir ou a seu subordinado;

VII - coagir ou aliciar subordinados a filiar-se a associa-
ção profissional ou sindical, ou a partido político;

VIII - referir-se de modo depreciativo às autoridades pú-
blicas ou a atos do Poder Público, em requerimento, represen-
tação, parecer, despacho ou outros expedientes;

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 
outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

X - participar de diretoria, gerência ou administração de 
empresa privada e de sociedade civil prestadora de serviços 
ao Estado;

XI - exercer comércio ou participar de sociedade comer-
cial, exceto como acionista, quotista ou comanditário;

XII - atuar, como procurador ou intermediário, junto a re-
partições públicas, salvo quando se tratar de benefícios pre-
videnciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau 
cível, de cônjuge ou companheiro(a);

XIII - receber propina, comissão, presente ou vantagem 
de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

XIV - aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado 
estrangeiro, salvo se estiver em licença sem remuneração;

XV - praticar usura sob qualquer de suas formas;

XVI - proceder de forma desidiosa;

XVII - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição 
em serviços ou atividades particulares;

XVIII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao 
cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e tran-
sitórias;

XIX - exercer quaisquer atividades que sejam incompa-
tíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de 
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trabalho;

XX - contratar com o Estado ou suas entidades.

Art. 211. É lícito ao servidor criticar atos do Poder Públi-
co, do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, 
em trabalho assinado.

CAPITULO III
DA ACUMULAÇÃO

Art. 212. Ressalvados os casos previstos na Constitui-
ção Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos.

§ 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, em-
pregos e funções em autarquias, empresas públicas, socieda-
des de economia mista e fundações públicas mantidas pelo 
Poder Público da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos 
Territórios e Municípios.

§ 2º. O disposto neste artigo não se aplica à remunera-
ção devida pela participação em Conselhos de Administração 
e Fiscal das Empresas Públicas e Sociedades de Economia 
Mista Estaduais, bem como no Conselho de Recursos Fiscais, 
vinculado à Gerência da Receita Estadual, observado o que 
dispuser legislação específica. (Redação dada pela Lei nº 
7.564/2000)

.................................................................
§ 2º. A acumulação, ainda que lícita, fica 
condicionada à comprovação da compa-
tibilidade de horários.
.................................................................

Art. 213. O servidor não poderá exercer mais de um car-
go em comissão, nem ser remunerado pela participação em 
órgão de deliberação coletiva.

Art. 213. O servidor não poderá exercer mais de um car-
go em comissão, nem ser remunerado pela participação em 
órgão de deliberação coletiva. (Redação pela Lei nº 7.564 de 
2000)

§ 1º. Investido em cargo de provimento em comissão, o 
servidor que acumular licitamente dois cargos de provimento 
efetivo destes ficará afastado. (Acrescentado pela Lei nº 7.564 
de 2000)

§ 2º. O disposto neste artigo não se aplica à remunera-
ção devida pela participação em Conselhos de Administração 
e Fiscal das Empresas Públicas e Sociedades de Economia 
Mista Estaduais, bem como no Conselho de Recursos Fiscais, 
vinculado à Gerência da Receita Estadual, observado o que 
dispuser legislação específica” (Acrescentado dada pela Lei 
nº 7.564 de 2000)

Parágrafo único. Investido em cargo de provimento em 
comissão, o servidor que acumular licitamente dois cargos de 
provimento efetivo destes ficará afastado.

Art. 214. Verificada em processo disciplinar que a acu-
mulação se deu de boa-fé, o servidor optará por um dos car-
gos, não ficando obrigado a restituir o que houver percebido 
durante o período da acumulação vedada.

Parágrafo único. Provada a má-fé, além da demissão 
do cargo, o servidor restituirá, obrigatoriamente, o que tiver 
recebido indevidamente.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 215. Pelo exercício irregular de suas atribuições o 
servidor responde civil, penal e administrativamente.

Art. 216. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo 
ou comissivo, doloso ou culposo, que acarrete prejuízo à Fa-
zenda Pública ou a terceiros.

§ 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado à 
Fazenda Pública será liquidada mediante prestações descon-
tadas em parcelas mensais não excedentes à 5ª (quinta) parte 
da remuneração ou provento, em valores atualizados, na falta 
de outros bens que assegurem a execução do débito pela via 
judicial.

§ 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, o servi-
dor responderá perante a Fazenda Pública, através de ação 
regressiva.

§ 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos su-
cessores e contra eles será executada, até o limite do valor do 
patrimônio transferido.

Art. 217. A responsabilidade criminal abrange os crimes 
e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.

Art. 218. A responsabilidade civil-administrativa resulta 
de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do 
cargo.

Art. 219. As sanções civis, penais e administrativas po-
derão cumular-se, sendo independentes entre si.

Art. 220. A responsabilidade civil ou administrativa do 
servidor será afastada no caso de absolvição criminal que ne-
gue a existência do fato ou a sua autoria.

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES

Art. 221. São penas disciplinares:

I - advertência;

II - repreensão; 

III - suspensão; 

IV - demissão;

V - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

VI - destituição do cargo em comissão;

Art. 222. Na aplicação das penalidades serão conside-
radas a natureza e a gravidade da infração cometida, bem 
como os danos dela decorrentes para o serviço público, as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes 
funcionais.

Art. 223. São faltas administrativas, puníveis com pena 
de advertência por escrito, os casos de violação de proibição 
constante do artigo 210, incisos I a VIII, e de inobservância de 
dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma que 
não justifique imposição de penalidade mais grave.

Art. 224. A pena de repreensão será aplicada nos casos 
de falta de cumprimento dos deveres, violação das proibições 
ou reincidência da falta prevista no artigo anterior.

 
Art. 225. São faltas administrativas, puníveis com pena 

de suspensão por até 90 (noventa) dias, os casos de reinci-
dência nas faltas punidas com repreensão e violação das de-
mais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalida-
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de de demissão.

§ 1º. A pena de suspensão poderá ser cumulada, se cou-
ber, com a destituição do cargo em comissão.

§ 2º. Por conveniência do serviço, a pena de suspensão 
poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinqüenta 
por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o 
servidor obrigado a permanecer em serviço.

§ 3º será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias 
o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido 
a inspeção médica determinada pela autoridade competente, 
cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a deter-
minação.

Art. 226. As penalidades de advertência e suspensão, a 
requerimento do servidor, serão canceladas após o decurso de 
três e cinco anos de efetivo exercício, respectivamente, desde 
que nesse período não haja o servidor praticado nova infração 
disciplinar.

Parágrafo único. O cancelamento da punição disciplinar 
a que se reporta este artigo não surtirá efeitos retroativos nem 
ensejará nenhuma indenização ou reposição pecuniária.

Art. 227. A autoridade que der posse sem fazer cumprir 
o disposto no art. 17, § 5º, ficará sujeita à pena de suspensão 
por 30 (trinta) dias.

Art. 228. São faltas administrativas puníveis com a pena 
de demissão:

I - crime contra a administração pública;

II - abandono de cargo, configurado pela ausência in-
tencional do servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos;

III - apresentar inassiduidade habitual, assim entendida a 
falta ao serviço, por 60 (sessenta) dias, interpoladamente, sem 
causa justificada, no período de doze meses;

IV - improbidade administrativa;

V - incontinência pública e conduta escandalosa na re-
partição; VI - insubordinação grave no serviço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, 
salvo se em defesa própria ou de outrem;

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;

IX - revelação de segredo que tiver conhecimento em 
razão do cargo;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio 
estadual;

XI - corrupção;

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 
públicas;

XIII - transgressão do artigo 210, incisos IX a XVII.

Art. 229. A demissão ou a destituição do cargo em co-
missão, nos casos dos incisos I, IV, VIII, X e XI do artigo 228, 
implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erá-
rio sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 230. A demissão ou a destituição do cargo em co-
missão por infrigência do artigo 210, incisos IX e XII, incom-
patibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público 
estadual pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço públi-

co estadual o servidor que for demitido ou destituído do cargo 
em comissão por infringência do artigo 228, incisos I, IV, VIII, 
X e XI.

Art. 231. São competentes para aplicação das sanções 
disciplinares:

I - os chefes dos Poderes, quando se tratar de demissão 
e cassação de aposentadoria e disponibilidade;

II - o Secretário ou autoridade equivalente, nos casos de 
suspensão;

III - o chefe imediato, quando se tratar de advertência 
escrita ou repreensão.

Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade 
mencionará sempre o dispositivo em que se fundar e a causa 
da sanção disciplinar.

Art. 232. Deverão constar do assentamento individual do 
servidor todas as penas que lhe forem impostas. Art. 233. A 
ação disciplinar prescreverá:

I - em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com 
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e 
destituição do cargo em comissão;

II - em 02 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência 
e repreensão.

§ 1º. O prazo de prescrição começa a fluir da data em 
que foi praticado o ato, ou do seu conhecimento pela admi-
nistração.

§ 2º. Os prazos de prescrição previstos na legislação pe-
nal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também 
como crime.

§ 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de pro-
cesso para a apuração da falta disciplinar interrompe a prescri-
ção, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§ 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo come-
çará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

TÍTULO V
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 234. A autoridade que tiver ciência de irregularidade 
no serviço público é obrigada, sob pena de responsabilidade, 
a promover-lhe a apuração imediata, ficando assegurada ao 
acusado ampla defesa.

Art. 235. São competentes para determinar a instaura-
ção do processo administrativo:

I - no Poder Executivo: o Governador do Estado, no caso 
de apuração de irregularidade praticada por autoridades que 
lhe são diretamente subordinadas;

II - nos Poderes Legislativo e Judiciário: de acordo com a 
legislação pertinente e regulamentação específica;

III - os Secretários de Estado e dirigentes das autarquias 
e fundações em suas áreas funcionais, permitida a delegação 
de competência.

Art. 236. Como medida preparatória a autoridade poderá 
determinar a instauração de sindicância para apuração sumá-
ria de infração ou infrações funcionais, que será conduzida por 
servidor de nível superior à do sindicado ou sindicados. (Reda-
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ção dada pela Lei nº 7.487, de 16/12/99)

.................................................................
Art. 236. Como medida preparatória, a 
autoridade poderá constituir comissão 
de sindicância para apuração sumária de 
irregularidade.
.................................................................

Art. 237. Da sindicância poderá resultar:

I - arquivamento do processo;

II - aplicação da penalidade de advertência,repreensão 
ou suspensão de até 30 (trinta) dias. (Redação dada pela Lei 
nº 7.487, de 16/12/99)

III - instauração de processo disciplinar. (Renumerado 
pela Lei nº 7.487, de 16/12/99)

Parágrafo único. O prazo para conclusão de sindicância 
não excederá 30 (trinta) dias, salvo justificado motivo, a critério 
da autoridade, que o prorrogará por igual período. (Redação 
dada pela Lei nº 7.487, de 16/12/99)

.................................................................
Parágrafo único. Não excederá de 30 
(trinta) dias o prazo para conclusão da 
sindicância, podendo, no entanto, ser 
prorrogado por igual período, a critério 
da autoridade superior.
.................................................................

CAPÍTULO II
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO

 

Art. 238. Como medida cautelar e a fim de que o servidor 
não venha a influir na apuração de irregularidades, a autori-
dade instauradora do procedimento disciplinar, quando julgar 
necessário, poderá ordenar o seu afastamento do cargo, pelo 
prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remunera-
ção.

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado 
por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda 
que não concluído o processo.

Art. 239. O servidor terá direito:

I - à contagem do tempo de serviço relativo ao período 
em que esteja afastado preventivamente, quando do processo 
não houver resultado pena disciplinar ou esta se limitar à ad-
vertência ou repreensão;

II - à contagem do período de afastamento que exceder 
do prazo da suspensão disciplinar aplicada.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 240. O processo disciplinar, procedido em instrução 
contraditória, será conduzido por comissão especial composta 
de três servidores estáveis, designados pela autoridade com-
petente que indicará, dentre eles, o de categoria mais elevada, 
para presidente.

§ 1º. Os membros da comissão deverão ser de categoria 
igual, equivalente ou superior à do acusado.

§ 2º. A comissão será secretariada por um servidor de-
signado pelo seu presidente.

§ 3º. Não poderá participar de comissão de sindicância 
ou de processo administrativo cônjuge, companheiro ou pa-
rente do acusado, consangüíneo ou afim, até o terceiro grau.

§ 4º. Os trabalhos da comissão terão preferência a qual-
quer outro trabalho, ficando os seus membros dispensados de 
outros encargos durante o curso do processo e do registro do 
ponto.

Art. 241. A comissão assegurará ao processo o sigilo 
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da 
administração e exercerá suas atividades com independência 
e imparcialidade.

Parágrafo único. As reuniões e as audiências das co-
missões terão caráter reservado e serão registradas em atas 
que deverão detalhar as deliberações adotadas.

Art. 242. O processo disciplinar se desenvolve nas se-
guintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a 
comissão;

II - instrução, defesa e relatório;

III - julgamento.

Art. 243. O processo disciplinar se inicia no prazo im-
prorrogável de 05 (cinco) dias na Capital e 15 (quinze) dias no 
interior, contados da data da publicação, no Diário Oficial do 
Estado, do ato designando os membros da comissão e será 
concluído no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da 
instalação dos trabalhos.

Parágrafo único. O prazo a que se refere o “caput” do 
artigo, a juízo da autoridade que determinar a instauração do 
processo administrativo, poderá ser prorrogado por mais 60 
(sessenta) dias.

SEÇÃO I
DO INQUÉRITO

Art. 244. O inquérito administrativo obedecerá ao prin-
cípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, 
com a utilização dos meios e recursos admitidos em Direito.

Art. 245. Os autos da sindicância integrarão o processo 
disciplinar, como peça informativa da instrução.

Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicân-
cia concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, 
a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Mi-
nistério Público, independentemente da imediata instauração 
do processo disciplinar.

Art. 246. Na fase do inquérito, a comissão promoverá 
a tomada de depoimentos, acareações, investigações e dili-
gências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, 
quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a 
completa elucidação dos fatos.

Art. 247. É assegurado ao servidor o direito de acompa-
nhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procura-
dor, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contra-
provas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

§ 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos 
considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de 
nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

§ 2º-será indeferido o pedido de prova pericial, quando 
a comprovação do fato independer de conhecimento especial 
de perito.

Art. 248. As testemunhas serão intimadas a depor me-
diante mandado expedido pelo presidente da comissão, de-
vendo a 2ª (segunda) via, com o ciente do interessado, ser 
anexada aos autos.
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Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, 
a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao 
chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora 
marcados para inquirição.

Art. 249. O depoimento será prestado oralmente e re-
duzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por es-
crito.

§ 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente.

§ 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que 
se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.

Art. 250. Concluída a inquirição das testemunhas, a co-
missão promoverá o interrogatório do acusado, observados os 
procedimentos previstos nos arts. 248 e 249.

§ 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles 
será ouvido separadamente e, sempre que divergirem em 
suas declarações sobre os fatos ou circunstâncias, será pro-
movida acareação entre eles.

§ 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao inter-
rogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe 
vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, 
porém, reinquirí-las por intermédio do presidente da comissão.

Art. 251. Quando houver dúvida sobre a sanidade men-
tal do acusado, a comissão proporá à autoridade competente 
que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da 
qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será 
processado em auto apartado e apenso ao processo principal, 
após a expedição do laudo pericial.

Art. 252. Tipificada a infração disciplinar, será formulada 
a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele 
imputados e das respectivas provas.

§ 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo 
presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no 
prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo 
na repartição.

§ 2º. Havendo 2 (dois) ou mais indiciados, o prazo será 
comum e de 20 (vinte) dias.

§ 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo do-
bro, para diligências reputadas indispensáveis.

§ 4º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente 
na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data 
declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que 
fez a citação, com a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

Art. 253. O indiciado que mudar de residência fica obri-
gado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encon-
trado.

Art. 254. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não 
sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do 
Estado e em jornal de grande circulação na localidade do últi-
mo domicílio conhecido, para apresentar defesa.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para 
defesa será de 15 (quinze) dias a partir da última publicação 
do edital.

Art. 255. Considerar-se-á revel o indiciado que, regular-
mente citado, não apresentar defesa no prazo legal.

 
§ 1º. A revelia será declarada por termo nos autos do 

processo e devolverá o prazo para a defesa.

§ 2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade ins-
tauradora do processo designará um servidor como defensor 
dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do in-
diciado.

Art. 256. Apreciada a defesa, a comissão elaborará rela-
tório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos 
e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua 
convicção.

§ 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocên-
cia ou à responsabilidade do servidor.

§ 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a co-
missão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgre-
dido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Art. 257. O processo disciplinar, com o relatório da co-
missão, será remetido à autoridade que determinou a sua ins-
tauração, para julgamento.

SEÇÃO II
DO JULGAMENTO

Art. 258. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do rece-
bimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua 
decisão.

§ 1º se a penalidade proposta pela comissão exceder 
a alçada da autoridade instauradora do processo, este será 
encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual 
prazo.

§ 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de 
sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a 
imposição da pena mais grave.

§ 3º se a penalidade prevista for a demissão, cassação 
de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento final caberá 
aos chefes dos Poderes.

Art. 259. As conclusões e recomendações da comissão 
merecem fiel acatamento, salvo quando contrárias às provas 
dos autos.

Parágrafo único. Na hipótese prevista na parte final 
deste artigo, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, 
agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servi-
dor de responsabilidade.

Art. 260. Verificada a existência de vício insanável, a au-
toridade julgadora declarará a nulidade do processo no todo 
ou em parte e ordenará a constituição de outra comissão, para 
instauração de novo processo.

§ 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica nuli-
dade.

§ 2º. A autoridade julgadora, que der causa à prescrição 
de que trata o art. 233, § 2º, será responsabilizada na forma do 
Capítulo IV, Título IV.

Art. 261. No caso do artigo anterior e no esgotamento do 
prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, 
o indiciado, se tiver sido afastado do cargo, retornará ao seu 
exercício funcional.

Art. 262. Extinta a punibilidade pela prescrição da falta 
disciplinar, a autoridade julgadora determinará o registro do 
fato nos assentamentos do servidor.

Art. 263. Quando a infração estiver capitulada como cri-
me, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público 
para instauração da ação penal, ficando trasladado na repar-
tição.

Art. 264. O servidor que responder a processo disciplinar 
só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado volunta-
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riamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da 
penalidade, acaso aplicada.

Parágrafo único. Ocorrida a exoneração quando não 
satisfeitas as condições do estágio probatório, o ato será con-
vertido em demissão, se for o caso.

Art. 265. Assegurar-se-á transporte e diárias:

I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora 
da sede de sua repartição, na condição de testemunha, de-
nunciado ou indiciado

II - aos membros da comissão de inquérito, quando obri-
gados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realiza-
ção de missão essencial ao esclarecimento dos fatos.

SEÇÃO III
DA REVISÃO DO PROCESSO

Art. 266. O processo disciplinar poderá ser revisto, a 
pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou cir-
cunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou 
a inadequação da penalidade aplicada.

§ 1º. Tratando-se de servidor falecido, ausente ou desa-
parecido, a revisão poderá ser requerida pelo cônjuge, com-
panheiro(a), descendente, ascendente colateral consangüíneo 
até o segundo grau civil.

§ 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revi-
são será requerida pelo respectivo curador.

Art. 267. O requerimento de revisão do processo far-se 
- á em apenso ao processo original e será dirigido ao Secre-
tário de Estado ou autoridade equivalente que, se autorizar a 
revisão, encaminhará o pedido ao chefe da repartição onde se 
originou o processo disciplinar.

Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá 
dia e hora para a produção de provas e inquirição das teste-
munhas que arrolar.

Art. 268. Recebida a petição, a autoridade competente 
constituirá comissão composta de três servidores estáveis, de 
preferência de categoria igual ou superior á do requerente.

Art. 269. A comissão revisora terá 60 (sessenta) dias 
para a conclusão dos trabalhos.

Art. 270. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, 
no que couber, as normas e procedimentos próprios da comis-
são do processo disciplinar.

Art. 271. O julgamento caberá :

I - aos chefes dos Poderes, quando do processo revisto 
houver resultado pena de demissão ou cassação de aposen-
tadoria e disponibilidade;

II - ao Secretário de Estado, quando houver resultado 
pena de suspensão ou de repreensão.

III - aos titulares de autarquias e fundações, quando hou-
ver resultado pena de suspensão ou de repreensão.

Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 
(vinte) dias, contados do recebimento do processo, no curso 
do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências.

Art. 272. Julgada procedente a revisão, tornar-se - á sem 
efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direi-
tos por ela atingidos, exceto em relação à destituição do cargo 
em comissão, que será convertida em exoneração.

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá 
resultar agravamento da penalidade.

Art. 273. No processo revisional, o ônus da prova cabe 
ao requerente, favorecendo, na dúvida, a manutenção do ato 
punitivo.

TÍTULO VI
DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO

Art. 274. Para atender a necessidades temporárias de 
excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contra-
tações de pessoal por tempo determinado, mediante contrato 
de locação de serviços.

Art. 275. Consideram-se como de necessidade tempo-
rária de excepcional interesse público as contratações que 
visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - fazer recenseamento;

III - atender a situação de calamidade pública;

IV - substituir professor ou admitir professor visitante, in-
clusive estrangeiro;

V - permitir a execução de serviço por profissional de no-
tória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pes-
quisa científica e tecnológica;

 
VI - atender a outras situações de urgência que vierem a 

ser definidas por lei.

§ 1º. As contratações de que trata este artigo terão dota-
ção específica e obedecerão aos seguintes prazos:

I - nas hipóteses dos incisos I, III, e VI, 06 (seis) meses;

II - na hipótese do inciso II, 12 (doze) meses;

III - nas hipóteses dos incisos IV e V, até 48 (quarenta e 
oito) meses.

§ 2º. Os prazos de que trata o parágrafo anterior são 
improrrogáveis.

§ 3º. O recrutamento será feito mediante processo sele-
tivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de gran-
de circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e VI.

Art. 276. É vedado o desvio de função de pessoa contra-
tada na forma deste Título, bem como sua recontratação, sob 
pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrati-
va e civil da autoridade contratante.

Art. 277. Nas contratações por tempo determinado, se-
rão observados os padrões de vencimentos dos planos de car-
reira do órgão ou entidade contratante, exceto na hipótese do 
inciso V do Art. 275, quando serão observados os valores do 
mercado de trabalho.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 278. Poderão ser instituídos no âmbito de cada Po-
der, incentivos funcionais aos servidores, compreendendo ba-
sicamente:

I - prêmios pela apresentação de idéias, inventos ou tra-
balhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redu-
ção dos custos operacionais;

II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mé-
rito, condecorações e elogios por serviços prestados à Admi-
nistração Pública.
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Art. 279. O Dia do Servidor Público será comemorado a 
vinte e oito de outubro.

Art. 280. O ingresso de pessoal, sob qualquer modali-
dade, nos quadros dos órgãos e das entidades da administra-
ção pública estadual, efetuado em desacordo com esta Lei, é 
nulo de pleno direito, acarretando responsabilidade civil para 
a autoridade que a este der causa, sem prejuízo das sanções 
penais e administrativas cabíveis.

Art. 281. Os prazos previstos neste Estatuto serão con-
tados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e in-
cluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primei-
ro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente, com as exceções previstas nesta Lei.

Art. 282. Ao servidor público civil são garantidos o direito 
à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, 
dela decorrentes:

a) ser representado judicial e extrajudicialmente pela en-
tidade associativa, quando expressamente autorizada;

b) da defesa de interesses coletivos ou individuais dos 
filiados, em questões administrativas;

c) de inamovibilidade do dirigente da entidade de classe, 
da organização profissional ou sindical, até 1(um) ano após o 
final do mandato, salvo se a pedido;

d) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sin-
dical a que for filiado, o valor das mensalidade e contribuições 
definidas em assembléia geral da categoria.

Art. 283. O direito de greve será exercido nos termos e 
nos limites definidos em lei.

Art. 284. É vedado colocar servidor à disposição de en-
tidade de direito privado, estranha ao Sistema Administrativo 
Estadual, salvo em caso de convênio, para exercer função 
considerada de relevante interesse social.

TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 285. Aos servidores ocupantes de categorias regi-
das por lei especial, aplicam-se, subsidiariamente, as disposi-
ções deste Estatuto.

Art. 286. Continuam em vigor as leis e regulamentos que 
disciplinam os institutos previstos nesta Lei, desde que com 
ela não colidam, até que novas normas sejam expedidas, se 
necessárias.

Art. 287. O regime jurídico dos servidores admitidos em 
serviço de caráter temporário ou para funções de natureza téc-
nica ou especializada será estabelecido em lei especial.

Art. 288. Os adicionais por tempo de serviço, já concedi-
dos aos servidores abrangidos por esta Lei, ficam transforma-
dos em anuênios.

Art. 289. Os efeitos do disposto no § 1º do art. 75 desta 
Lei retroagem a 05 de outubro de 1988. (Revogado pela Lei nº 
7.356, de 29/12/1998)

Art. 290. Para fins do disposto no art. 191 desta Lei, 
o tempo de cargo comissionado ou de direção e de função 
gratificada que o servidor tenha exercido no âmbito das So-
ciedades de Economia Mista e Empresas Públicas do Estado 
somente será computado para efeito de contagem de tempo 
de exercício. (Revogado pela Lei nº 7.356, de 29/12/1998)

Parágrafo único. Fica vedada a atribuição das vanta-
gens inerentes aos cargos comissionados e funções gratifica-
das mencionados no “caput” deste artigo, devendo ser consi-

deradas apenas as vantagens que o servidor haja percebido 
no exercício de cargos comissionados e funções gratificadas 
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. (Revoga-
do pela Lei nº 7.356, de 29/12/1998)

Art. 291. Ficam assegurados ao servidor público civis do 
Estado, os direitos adquiridos até esta data, em função do art. 
163, da Lei Delegada nº 36, de 15 de outubro de 1969.

Art. 292. Ficam revogadas a Lei nº 5.740, de 05 de julho 
de 1993, e respectiva legislação complementar.

Art. 293. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas a Lei Delegada nº 36, de 15 de outubro de 
1969, e demais disposições em contrário.

Este texto não substitui a publicação original.
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LEI Nº 8.593 DE 27 DE ABRIL DE 2007

Dispõe sobre a reorganização do Grupo 
Ocupacional Atividades Penitenciarias, e 
dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia 

Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DO REGIME JURÍDICO E DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei reorganiza o Grupo Ocupacional Ativida-
des Penitenciárias - AP.

Art. 2º O Grupo Ocupacional Atividades Penitenciárias 
é composto pelos cargos de Agente Penitenciário e Inspetor 
Penitenciário. (Revogado pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril de 
2009)

Art. 3º O Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão 
tem como 2nalidade a preservação da integridade física e mo-
ral da pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, de vi-
gilância e custódia de presos, de promoção das medidas de 
reintegração sócio educativas de condenados e de conjuga-
ção da sua educação como o trabalho produtivo e reinserção 
social.

Capítulo II
DO REGIME JURÍDICO

Art. 4º O Regime Jurídico dos servidores do Grupo Ocu-
pacional Atividades Penitenciárias, é o constante da Lei nº 
6.107, de 27 de julho de 1994, aplicando-lhes as normas esta-
tutárias, naquilo que não con2itar com esta Lei.

Capítulo III
DOS PRINCÍPIOS

Art. 5º São princípios institucionais do Grupo Ocupacio-
nal Atividades Penitenciárias.

I - hierarquia funcional;

II - disciplina;

III - respeito à dignidade e direitos da pessoa humana, 
garantindo a sua integridade física e moral, na forma estabe-
lecida na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na 
Lei de Execução Penal;

IV - exercício das atividades penitenciárias com probida-
de, moderação e respeito;

V - isenção de ânimos pessoais no exercício de suas 
funções;

VI - compromisso com os 2ns da Execução Penal à luz 
das leis disciplinadoras da matéria;

 
VII - constantes buscas de formas alternativas à melhoria 

do sistema prisional e penal, com vistas à ressocialização dos 
apenados.

TÍTULO II
DA CARREIRA

Art. 6º A Carreira de Segurança Penitenciário é caracte-
rizada por atividades contínuas e dedicação aos objetivos do 
Sistema Penitenciário do Estado, compreendendo categorias 
funcionais constituídas de cargos e integradas por classes or-
denadas, que permitam a elevação do servidor de uma para 

outra classe mediatamente superior, mediante os critérios de 
antiguidade ou merecimento. (Revogado pela Lei nº 8.956 de 
15 de Abril de 2009)

Art. 7º O Grupo Ocupacional Atividades Penitenciárias 
2ca organizado em categorias funcionais, carreiras, cargos, 
classes e a quali2cação exigida para o ingresso na forma do 
Anexo I desta Lei. (Revogado pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril 
de 2009)

Art. 8º A quanti2cação de vagas dos cargos do Grupo 
Ocupacional Atividades Penitenciárias é a constante do Anexo 
II desta Lei. (Revogado pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril de 
2009)

Art. 9º A tabela de vencimentos 2ca de2nida no Anexo III 
desta Lei. (Revogado pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril de 2009)

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES

Capítulo I
DO AGENTE PENITENCIÁRIO

Art. 10. São atribuições do Agente Penitenciário: (Revo-
gado pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril de 2009)

I - garantir a ordem e a segurança das unidades penais;

II - cuidar da vigilância, disciplina e segurança dos pre-
sos;

III - fazer rondas periódicas e manter a segurança do es-
tabelecimento penal;

IV - 2scalizar o trabalho e o comportamento da popu-
lação carcerária, observando os regulamentos e normas pró-
prias, conforme a Lei de Execução Penal - LEP;

V - informar às autoridades competentes sobre as ocor-
rências surgidas no seu período de trabalho;

VI - veri2car as condições de limpeza e higiene das celas 
e instalações sanitárias de uso dos presos; VII - conduzir viatu-
ras de transportes de presos, quando habilitado;

VIII - operar sistema de rádio-comunicação na área do 
sistema penitenciário;

IX - freqüentar cursos e treinamentos, inerentes às suas 
atividades;

X - registrar as ocorrências em livro especial;

XI - coordenar trabalhos desenvolvidos na sua área;

XII - 2scalizar a entrada e a saída de pessoas e veículos 
dos estabelecimentos penais, incluindo a execução de revistas 
corporais;

XIII - efetuar a conferência periódica da população carce-
rária, conforme dispuser as portarias e/ou regulamentos;

XIV - executar serviços de carceragem e custódia interna 
e externa, assim entendida como sendo a condução de pre-
sos, mediante escolta, no interior dos estabelecimentos penais 
e fora deles;

 
XV - zelar pela manutenção, conservação e uso correto 

das instalações, aparelhos, instrumentos e outros objetos de 
trabalho.

XVI - realizar outras tarefas correlatas conforme a legis-
lação pertinente.
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Capítulo II
DO INSPETOR PENITENCIÁRIO

Art. 11. São atribuições do Inspetor Penitenciário. (Revo-
gado pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril de 2009)

I - manter a ordem, disciplina e a segurança nas depen-
dências dos presídios, 2scalizando as atribuições dos Agentes 
Penitenciários;

II - receber os equipamentos utilizados no período de 
plantão, assegurando se os mesmos estão em perfeitas con-
dições;

III - fazer o recebimento e conferência dos presos sem-
pre que se 2zer necessário;

IV - zelar pela disciplina e vigilância dos internos, para 
evitar perturbações da ordem e infrações disciplinares;

V - promover a distribuição dos internos pelas dependên-
cias, de acordo com as ordens recebidas, 2scalizando o seu 
cumprimento,

VI - advertir os internos, quando necessário, a 2m de as-
segurar o cumprimento das normas, procedimentos e regras 
estabelecidas,

VII - 2scalizar as refeições, o recreio e o trabalho dos 
internos, zelando pelo asseio dos blocos e pela disciplina, a 
2m de evitar irregularidades e perturbações;

VIII - em circunstâncias anormais, 2scalizar a entrada e 
saída de pessoas e veículos dos Estabelecimentos penais, in-
cluindo a execução de revista corporal;

IX - efetuar a revista da entrada e saída de viaturas, de 
acordo com as determinações superiores, normas e procedi-
mentos pertinentes ao assunto;

X - revistar e entregar internos às escoltas, quando trans-
feridos para outros estabelecimentos ou em deslocamentos 
devidamente autorizados;

XI - integrar, quando necessário, as escoltas responsá-
veis pelos deslocamentos internos e externos aos estabeleci-
mentos penais;

XII - elaborar relatórios das ocorrências extraordinárias 
na rotina do presídio, para conhecimento da autoridade supe-
rior e tomada de decisão;

XIII - executar outras tarefas correlatas conforme a legis-
lação pertinente.

Parágrafo único. Ao Inspetor Penitenciário cabe o po-
der dever de hierarquia e disciplina, comunicando a autoridade 
competente toda e qualquer irregularidade que venha a ocor-
rer.

TÍTULO IV
DO PROVIMENTO

Capítulo I
DO INGRESSO

Art. 12. O ingresso na carreira do Grupo Ocupacional 
Atividades Penitenciárias dar-se-á na classe inicial de cada 
cargo, após aprovação em Concurso Público de provas ou de 
provas e títulos, respeitando o número de vagas dos respec-
tivos cargos. (Revogado pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril de 
2009)

Parágrafo único. O Concurso Público constará de Teste 
de Aptidão Física, Exame Médico, Investigação Social e Curso 
de Formação Pro2ssional, todos de caráter eliminatório e Exa-
me Psicotécnico.

 Art. 13. A investigação social consistirá na comprovação 
da ausência de antecedentes criminais, relativos a acusação 

de delitos cometidos cuja punibilidade não esteja extinta e não 
tenha ocorrido a reabilitação, compreendendo processos na 
Justiça Comum, na Justiça Federal, na Justiça Federal Militar 
e Justiça Eleitoral, Certidão negativa de antecedente expedida 
pela Polícia Federal, Polícia Civil e Auditoria Militar e outras 
exigências legais.

Art. 14. Os cargos de Agente Penitenciário e Inspetor 
Penitenciário terão quatro classes, sendo três comuns e uma 
especial. (Revogado pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril de 2009)

Art. 15. Para o ingresso nas categorias funcionais do 
Grupo Ocupacional Atividades Penitenciárias, exigir- se-á do 
candidato: (Revogado pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril de 2009)

I - escolaridade - nível superior em qualquer área e car-
teira nacional de habilitação, categoria B.

II - o preenchimento dos requisitos mínimos exigidos 
para o exercício do cargo;

III - aprovação em cada uma das fases eliminatórias em 
que se dividirá a seleção.

TÍTULO V
DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS

Capítulo I
DA PROMOÇÃO

Art. 16. A Progressão Funcional do servidor do Grupo 
Ocupacional Atividades Penitenciárias dar-se-á por meio de 
promoção, segundo critérios alternados de antigüidade e me-
recimento a serem de2nidos por Decreto. (Revogado pela Lei 
nº 8.956 de 15 de Abril de 2009)

Art. 17. Promoção é a elevação do servidor de uma clas-
se para outra classe imediatamente superior, no mesmo cargo, 
dentro de uma mesma carreira. (Revogado pela Lei nº 8.956 
de 15 de Abril de 2009)

§ 1º Não poderá ser promovido o servidor em estágio 
probatório, disponibilidade, licença para tratar de interesses 
particulares e respondendo sindicância ou a processo disci-
plinar.

§ 2º Não poderá ser promovido por merecimento, o ser-
vidor que registre punição não reabilitada.

Art. 18. As promoções decorrem do cumprimento de in-
terstício de tempo de efetivo exercício na classe e participação 
com aproveitamento em curso de aperfeiçoamento, ministrado 
pelo órgão responsável pelo sistema prisional ou por ele de-
signado. (Revogado pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril de 2009)

Art. 19. As promoções serão processadas semestral-
mente para vagas ocorridas até 30 de junho e 31 de dezembro 
de cada ano. (Revogado pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril de 
2009)

Art. 20. Para efeito de promoção na carreira, deverão 
ser observados os seguintes critérios: (Revogado pela Lei nº 
8.956 de 15 de Abril de 2009)

I - a promoção para a 2ª Classe dar-se-á mediante a par-
ticipação com aproveitamento no Curso Básico para Servidor 
Penitenciário, cumprimento do interstício de cinco anos na 
Classe anterior e ter obtido resultado favorável nas avaliações 
Médico-Psicológicas;

II - a promoção para a 1ª Classe dar-se-á após partici-
pação com aproveitamento no Programa de Atualização Téc-
nico-Pro2ssional, cumprimento do interstício de cinco anos na 
Classe anterior e ter obtido resultado favorável nas avaliações 
Médico-Psicológicas;

III - a promoção para a Classe Especial dar-se-á após 
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a conclusão com aproveitamento no Curso de Especializa-
ção-Técnico Pro2ssional, cumprimento do interstício de cinco 
anos na Classe anterior e ter obtido resultado favorável nas 
avaliações Médico-Psicológicas.

Art. 21. Para que ocorra promoção é indispensável que o 
servidor, durante todo o período do interstício, esteja no efetivo 
exercício das funções nos estabelecimentos penais. (Revoga-
do pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril de 2009)

Art. 22. Ocorrendo empate entre os aptos à promoção, 
terá preferência, sucessivamente, o integrante do Grupo Ocu-
pacional Atividades Penitenciárias que: (Revogado pela Lei nº 
8.956 de 15 de Abril de 2009)

I - tiver mais tempo na carreira do Grupo Ocupacional 
Atividades Penitenciárias;

II - tiver mais tempo de serviço público no Estado do Ma-
ranhão;

III - tiver mais tempo de serviço público;

IV - o mais idoso.

Parágrafo único. Havendo concorrência simultânea de 
candidatos a promoção, pelos critérios de antigüidade e mere-
cimento, terão prevalência os primeiros.

Capitulo II
DAS VANTAGENS

Art. 23. São asseguradas aos servidores do Grupo Ocu-
pacional Atividades Penitenciárias, além dos vencimentos, as 
seguintes vantagens: (Revogado pela Lei nº 8.956 de 15 de 
Abril de 2009)

I - Grati2cação por Risco de Vida;

II - Grati2cação de Dedicação Exclusiva;

III - Grati2cação Especial de Exercício.

Art. 24. A Grati2cação por Risco de Vida será concedida 
ao servidor do Grupo Ocupacional Atividades Penitenciárias, 
que estiver em efetivo exercício nos estabelecimentos prisio-
nais e penais, em percentual de 100% (cem por cento) sobre o 
vencimento base. (Revogado pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril 
de 2009)

Art. 25. A Grati2cação de Dedicação Exclusiva será con-
cedida ao servidor do Grupo Ocupacional Atividades Peniten-
ciárias, que estiver em efetivo exercício nos estabelecimentos 
prisionais e penais, na forma do Anexo IV da presente Lei. (Re-
vogado pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril de 2009)

Art. 26. A Grati2cação Especial de Exercício, privativa 
dos ocupantes de cargos de Agente Penitenciário e Inspetor 
Penitenciário que estiverem em efetivo exercício nos estabele-
cimentos prisionais e penais, será concedida no percentual de 
100% (cem por cento) sobre o vencimento base. (Revogado 
pela Lei nº 8.956 de 15 de Abril de 2009)

Art. 27. Além das Grati2cações previstas nesta Lei, po-
derão ser deferidas, aos ocupantes dos cargos do Grupo Ocu-
pacional Atividades Penitenciárias, outras grati2cações previs-
tas na Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994. (Revogado pela Lei 
nº 8.956 de 15 de Abril de 2009)

TÍTULO VI
DA MOVIMENTAÇÃO

Capítulo I
DA REMOÇÃO

Art. 28. Remoção, para efeito desta Lei, é o deslocamen-
to do servidor com o respectivo cargo, do Grupo Ocupacional 
Atividades Penitenciárias com ou sem mudança de sede, aten-
dido necessidade do Serviço Público.

I - a pedido, inclusive por permuta;

II - ex-ofício, fundamentadamente, no interesse do ser-
viço público;

§ 1º A remoção, a pedido ou por permuta, ocorrerá sem 
ônus para administração pública.

§ 2º Na remoção ex-ofício, ocorrendo mudança de sede, 
será concedida ajuda de custo nos termos de2nidos na Lei nº 
6.107, de 27 de julho de 1994.

 
§ 3º A remoção a pedido, também poderá, a critério da 

administração, ocorrer para acompanhar cônjuge ou compa-
nheiro, quando servidor público estadual, transferido de ofício.

§ 4º A remoção, por permuta, dependerá de requerimen-
to das partes interessadas, com a anuência dos seus respec-
tivos superiores hierárquicos imediatos e de deferimento do 
Secretário Adjunto de Administração Penitenciaria.

§ 5º Ocorrendo a remoção, em qualquer das hipóteses, o 
servidor terá direito ao gozo de um período de trânsito:

I - não havendo mudança de sede, este período será de 
vinte e quatro horas, contadas a partir da ciência da respectiva 
portaria;

II - havendo mudança de sede, este período será de dez 
dias, observado o seguinte:

a) a partir da ciência da portaria, quando a remoção for a 
pedido ou por permuta;

b) a partir do recebimento da ajuda de custo, quando a 
remoção for de o2cio.

§ 6º É vedada a remoção dos Agentes e Inspetores Pe-
nitenciário s que exerçam cargo de direção em entidade de 
classe, até um ano após o mandato, exceto, se a pedido ou 
por permuta.

Art. 29. O servidor 2cará obrigado a restituir a ajuda de 
custo que tiver recebido:

I - quando injustamente não se apresentar na nova sede 
no prazo de 30 (trinta) dias;

II - no caso de, antes de ter determinado o desempenho 
da incumbência que lhe foi cometida, regressar da nova sede, 
pedir exoneração ou abandonar o serviço, antes de decorri-
dos 90 (noventa) dias de exercício na nova sede, salvo se o 
regresso for determinado pela autoridade competente ou por 
motivo de força maior, devidamente comprovado.

Art. 30. O agente ou inspetor Penitenciário não poderá 
ser removido, com mudança de sede, (antes do termino do 
estagio probatório), salvo por decisão fundamentada do Con-
selho Disciplinar Penitenciário.

Art. 31. O servidor removido poderá requerer, fundamen-
tadamente, ao Conselho Disciplinar Penitenciário, no prazo de 
05 (cinco) dias a partir da ciência da referida portaria, a revisão 
do seu ato de remoção.
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TÍTULO VII
DO REGIME DISCIPLINAR

Capítulo I
DOS DEVERES

Art. 32. São deveres dos servidores do Grupo Ocupacio-
nal Atividades Penitenciarias, além dos estabelecidos no Es-
tatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão:

I - desempenhar as atribuições legais e regulamentares 
inerentes ao cargo ou função com zelo, dedicação e2ciência 
e probidade;

II - manter-se preparado física e intelectualmente para o 
cabal desempenho de sua função; III - manter conduta pública 
e privada compatível com a dignidade da função prisional;

IV - adotar as providências cabíveis ou fazer as comuni-
cações devidas, em face das irregularidades que ocorram nos 
serviços de seu cargo ou de que tenha conhecimento;

V - oferecer aos internos informações escritas ou, no 
caso de analfabetos, verbais, sobre as normas que orientarão 
seu tratamento, regras disciplinares e seus direitos e deveres;

VI - cumprir suas obrigações de maneira que inspirem 
respeito e exerçam in2uências bené2cas nos internos.

 
Capítulo II

DAS PROIBIÇÕES

Art. 33. São proibições dos servidores do Grupo Ocu-
pacional Atividades Penitenciárias, além das estabelecidas 
no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ma-
ranhão:

I - di2cultar ou deixar de levar ao conhecimento da autori-
dade competente, em 24 (vinte e quatro) horas, queixa, repre-
sentação, petição, recurso ou documento que houver recebido 
de preso, se não estiver na sua alçada resolvê-lo;

II - negligenciar a guarda de bens, armas, instrumentos 
ou valores pertencentes à repartição penitenciária ou valores 
e bens pertencentes a presos ou a terceiros, que estejam sob 
sua responsabilidade, evitando assim que se dani2quem ou 
se extraviem;

III - lançar dolosamente em relatórios ou livros o2ciais de 
registro, anotações, reclamações, reivindicações ou quaisquer 
outras matérias estranhas às suas 2nalidades;

IV - desrespeitar as crenças religiosas, cultos e os pre-
ceitos morais do preso;

V - impedir o acesso de médico de con2ança do preso 
ou de familiares, para orientar e acompanhar seu tratamento;

VI - permitir visitas, inobservando a 2xação dos dias e 
horários próprios, de cônjuges, companheiros, parentes e ami-
gos dos presos;

VII - referir-se de modo depreciativo às autoridades da 
administração pública, qualquer que seja o meio empregado 
para esse 2m;

VIII - deixar de comunicar à autoridade competente, logo 
que tomar conhecimento, informação que venha a comprome-
ter a ordem pública, ou o bom andamento do serviço;

IX - retirar, sem prévia autorização da autoridade compe-
tente, qualquer documento ou objeto da repartição;

X - simular doença ou situação de emergência para es-
quivar-se ao cumprimento de obrigação;

XI - fazer uso indevido da cédula funcional ou da arma 
que lhe haja sido con2ada para o serviço; XII - indicar ou insi-

nuar nome de advogado para assistir pessoa que esteja presa;

XIII - executar medida privativa da liberdade individual, 
sem as formalidades legais ou com abuso de poder;

XIV - conduzir arma ostensivamente, exceto quando por 
necessidade do serviço;

XV - exercitar atividades particulares ligadas aos estabe-
lecimentos penais, principalmente o comércio e a advocacia 
administrativa;

XVI - comparecer a qualquer ato de serviço em estado 
de embriaguez ou ingerir bebidas alcoólicas durante o serviço;

XVII - não se apresentar ao serviço, sem justo motivo, 
ao 2m de licença de qualquer natureza, férias ou dispensa de 
serviço, ou ainda, depois de saber que qualquer uma delas foi 
interrompida por ordem legal ou superior;

XVIII - deixar de freqüentar com assiduidade cursos em 
que haja sido matriculado pelo órgão responsável pelo sistema 
penitenciário ou por ele designado;

XIX - recusar-se a prestar depoimento, ser acareado ou 
executar trabalho solicitado para instruir processo judicial ou 
administrativo;

XX - deixar de cumprir ordens emanadas de autoridades 
competentes;

 
XXI - abster-se, sem justo motivo, a aceitar encargos ine-

rentes à categoria funcional, bem como de membros de comis-
são de processo administrativo disciplinar;

XXII - permutar horário de serviço ou a execução de tare-
fas, sem expressa permissão da autoridade competente;

XXIII - ofender a moral ou os bons costumes, dos presos, 
colegas de trabalho, e demais servidores que compõem o sis-
tema penitenciário, com palavras, atos ou gestos;

XXIV - negligenciar na revista do preso;

XXV - fazer uso indevido de veículo da repartição, bem 
como dirigir com imprudência ou negligência;

XXVI - deixar de atender prontamente as solicitações da 
autoridade superior penitenciária quando requisitadas pelas 
autoridades judiciárias, policiais e do Ministério Público;

XXVII - impedir ou tornar impraticável, por qualquer meio, 
a entrevista reservada de preso com seu advogado;

XXVIII - aplicar como sanções disciplinares, castigos cor-
porais, clausura em cela escura, sanções coletivas, bem como 
todas punições cruéis, desumanas, degradantes e qualquer 
forma de tortura;

XXIX - desrespeitar a individualidade, integridade física 
e dignidade do preso;

XXX - permitir que os presos conservem em seu poder 
instrumentos que possam causar danos nas dependências a 
que estejam recolhidos, ou produzir lesões em terceiros;

XXXI - praticar quaisquer tipo de violência no exercício 
da função penitenciária ou a pretexto de exercê-la; XXXII - 
omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos presos ou 
negligenciar na sua guarda;

XXXIII - submeter presos sob sua guarda ou custódia a 
constrangimento ou vexame;

XXXIV - cobrar carceragem, custas, emolumentos ou 
qualquer outra despesa;

XXXV - impedir ou tornar impraticável, por qualquer 
meio, na fase de inquérito policial ou durante processo judicial, 
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a presença do advogado;

XXXVI - eximir-se do cumprimento de suas funções;

XXXVII - praticar ato de2nido como infração penal que 
por sua natureza e con2guração o incompatibilize para o exer-
cício da função penitenciária;

XXXVIII - facilitar a fuga de preso sob custódia;

XXXIX - fazer uso indevido da cédula de identidade fun-
cional ou da arma que lhe haja sido con2ada para o serviço;

XL - dar, ceder ou emprestar cédula de identidade fun-
cional; 

XLI - faltar com a verdade no exercício de suas funções;

XLII - tomar parte em jogos proibidos ou jogar os per-
mitidos, em recinto penitenciário, de modo a comprometer a 
segurança e a dignidade funcional;

XLIII - entregar-se à prática de jogos proibidos, a em-
briaguez ou uso de substâncias que provoquem dependência 
física e psíquica;

XLIV - informar, falsa ou tendenciosamente, representa-
ção ou petição do preso;

XLV - dar causa negligente ou intencional, ao extravio 
ou dani2cação de objetos, livros e material de expediente do 
estabelecimento penitenciário;

 
XLVI - divulgar a terceiros, alheios ao sistema penitenci-

ário, assuntos que possam prejudicar o regular cumprimento 
da pena e a rotina interna do estabelecimento penal;

XLVII - indispor servidor contra seus superiores hierár-
quicos ou provocar, velada ou ostensivamente, animosidade 
entre os mesmos;

XLVIII - praticar comércio ou usura dentro dos estabele-
cimentos penais.

Parágrafo Único. É vedada a cessão ou disposição de 
servidor do Grupo Ocupacional Atividades Penitenciarias.

Capítulo III
DAS PENAS DISCIPLINARES

Art. 34. São penas disciplinares:

I - advertência;

II - repreensão;

III - suspensão;

IV - demissão;

V - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; VI - 
destituição de cargo em comissão;

DAS ADVERTÊNCIAS

Art. 35. São atos cabíveis com pena de advertência, 
além dos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
do Estado do Maranhão:

I - ausentar-se do serviço durante o expediente sem pré-
via autorização do chefe imediato;

II - desrespeitar as crenças religiosas, cultos e os precei-
tos morais do preso e de seus familiares;

III - impedir o acesso de médico de confiança do preso 
ou de familiares, para orientar e acompanhar seu tratamento;

IV - simular doença ou situação de emergência para es-
quivar-se ao cumprimento de obrigação; V - indicar ou insinuar 

nome de advogado para assistir pessoa que esteja presa;

VI - freqüentar, sem razão de serviço, lugares incompatí-
veis com o decoro de sua função; VII - conduzir arma ostensi-
vamente, exceto quando por necessidade do serviço;

VIII - não se apresentar ao serviço, sem justo motivo, 
ao 2m de licença de qualquer natureza, férias ou dispensa de 
serviço, ou ainda, depois de saber que qualquer dela foi inter-
rompida por ordem legal ou superior;

IX - deixar de freqüentar com assiduidade cursos em que 
haja sido matriculado pelo órgão responsável pelo sistema pe-
nitenciário ou por ele designado;

X - permutar horário de serviço ou a execução de tarefas, 
sem expressa permissão da autoridade competente;

XI - impedir, ou tornar impraticável, por qualquer meio, a 
entrevista reservada de preso com seu advogado;

DA REPREENSÃO
 
Art. 36. São atos cabíveis com pena de repreensão, 

além dos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
do Estado do Maranhão, a falta de cumprimento dos deveres, 
violação das proibições ou reincidência das faltas previstas no 
art. 34 desta Lei.

DA SUSPENSÃO

Art. 37. São atos cabíveis à pena de suspensão, além 
dos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Es-
tado do Maranhão:

I - permitir que os presos conservem em seu poder ins-
trumentos que possam causar danos nas dependências a que 
estejam recolhidos, ou produzir lesões em terceiros;

II - retirar, sem prévia autorização da autoridade compe-
tente, qualquer documento ou objeto da repartição;

III - lançar, dolosamente, em relatórios ou livros o2ciais 
de registro, anotações, reclamações, reivindicações ou quais-
quer outras matérias estranhas às suas 2nalidades;

IV - referir-se de modo depreciativo à autoridade com-
petente e atos da administração pública, qualquer que seja o 
meio empregado para esse 2m;

V - omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos 
presos ou negligenciar a sua guarda;

VI - fazer uso indevido da cédula de identidade funcional 
ou da arma que lhe haja sido con2ada para o serviço;

VII - fazer uso indevido de veículo da repartição, bem 
como dirigir com imprudência ou negligência; VIII - dar, ceder 
ou emprestar cédula de identidade funcional;

XIX - exercitar atividades particulares ligadas aos esta-
belecimentos penais, principalmente o comércio e a advocacia 
administrativa;

X - submeter presos sob sua guarda ou custódia a vexa-
me ou constrangimento;

XI - faltar com a verdade no exercício de suas funções;
XII - indispor servidor contra seus superiores hierárqui-

cos ou provocar, velada e ostensivamente animosidade entre 
os mesmos;

XIII - permitir visitas, inobservando a 2xação dos dias e 
horários próprios, de cônjuges, companheiros, parentes e ami-
gos dos presos;

XIV - deixar de comunicar à autoridade competente, logo 
que tomar conhecimento, informação que venha a comprome-
ter a ordem pública, ou o bom andamento do serviço.
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XV - deixar de cumprir ordens emanadas de autoridades 
competentes;

XVI - ofender a moral ou os bons costumes, dos presos, 
colegas de trabalho, e demais servidores que compõem o sis-
tema penitenciário, com palavras, atos ou gestos.

XVII - di2cultar ou deixar de levar ao conhecimento da 
autoridade competente, em 24 (vinte e quatro) horas, queixa, 
representação, petição, recurso ou documento que houver re-
cebido de preso, se não estiver na sua alçada resolvê-lo;

XVIII - deixar de atender prontamente as solicitações da 
autoridade superior penitenciária quando requisitadas pelas 
autoridades judiciárias, policiais e do Ministério Público;

XIX - impedir ou tornar impraticável, por qualquer meio, 
na fase de inquérito policial ou durante processo judicial, a pre-
sença do advogado;

XX - entregar-se à prática de jogos proibidos, a embria-
guez ou uso de substâncias que provoquem dependência físi-
ca e psíquica;

 
XXI - informar, falsa ou tendenciosamente, representa-

ção ou petição do preso; XXII - praticar comércio ou usura den-
tro dos estabelecimentos penais.

XXIII - tomar parte em jogos proibidos ou jogar os per-
mitidos, em recinto penitenciário, de modo a comprometer a 
segurança e a dignidade funcional;

XXIV - comparecer a qualquer ato de serviço em estado 
de embriaguez ou ingerir bebida alcoólica durante o serviço;

XXV - desrespeitar a individualidade, integridade física e 
dignidade do preso; XXVI - eximir-se do cumprimento de suas 
funções;

XXVII - dar causa, negligente ou intencionalmente, ao 
extravio ou dani2cação de objetos, livros e material de expe-
diente do estabelecimento penal e que sejam con2ados à sua 
guarda;

XXVIII - recusar-se ou criar dolosamente obstáculo a 
prestar depoimento, ser acareado ou executar trabalho solici-
tado para instruir processo judicial ou administrativo, quando 
devidamente intimado ou noti2cado;

XXIX - negligenciar a guarda de bens, armas, instru-
mentos ou valores pertencentes à repartição penitenciária, a 
presos ou de terceiros que estejam sob sua responsabilidade, 
possibilitando assim que eles se dani2quem ou se extraviem;

XXX - negligenciar na revista do preso;

XXXI - divulgar a terceiros, alheios ao sistema peniten-
ciário, assuntos que possam prejudicar o regular cumprimento 
da pena e a rotina interna prisional penal;

XXXII - praticar quaisquer tipos de violência no exercício 
da função de segurança penitenciário ou a pretexto de exer-
cê-la;

XXXIII - executar medida privativa da liberdade individu-
al, sem as formalidades legais ou com abuso de poder;

XXXIV - abster-se, sem justo motivo, a aceitar encargos 
inerentes à categoria funcional, bem como de membros de co-
missão de processo administrativo disciplinar.

DA DEMISSÃO

Art. 38. São atos cabíveis à pena de demissão, além dos 
previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado 
do Maranhão:

I - aplicar como sanções disciplinares, castigos corpo-
rais, clausura em cela escura, sanções coletivas, bem como 

todas punições cruéis, desumanas, degradantes e qualquer 
forma de tortura;

II - espancar, torturar ou maltratar preso sob sua guarda 
ou arrebatá-lo para esse 2m; III - cobrar carceragem, custas, 
emolumentos ou qualquer outra despesa;

IV - facilitar a fuga de preso sob custódia;

V - praticar ato de2nido como infração penal que por 
natureza e con2guração o incompatibilize para o exercício da 
função penitenciária;

VI - induzir de qualquer modo a massa carcerária à que-
bra da ordem e disciplina, mediante quaisquer meios devida-
mente comprovados e permitidos em direito.

DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA E 
DISPONIBILIDADE

 
Art. 39. Será cassada a aposentadoria ou disponibilida-

de se 2car provado, em processo administrativo disciplinar que 
o aposentado ou disponível praticou, na atividade, ilícito fun-
cional punível com a pena de demissão;

DOS CARGOS EM COMISSÃO

Art. 40. O ocupante do cargo de diretor de estabeleci-
mento deverá satisfazer os seguintes requisitos:

I - ser portador de diploma de nível superior de Direito, 
ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços 
Sociais:

II - possuir experiência administrativa na área;

III - ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o 
desempenho da função.

Parágrafo Único. O diretor deverá residir no estabeleci-
mento, ou nas proximidades, e decidirá tempo integral à sua 
função.

Art. 41. O Quadro do Pessoal Penitenciário será organi-
zado em diferentes categorias funcionais, segundo as neces-
sidades do serviço, com especi2cação de atribuições relativas 
às funções de direção, che2a e assessoramento do estabele-
cimento e às demais funções.

Art. 42. A escolha do pessoal administrativo, especiali-
zado, de instrução técnica e de vigilância atenderá a vocação, 
preparação pro2ssional e antecedentes pessoais do candida-
to.

§ 1º. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a 
progressão ou a ascensão funcional dependerão de cursos es-
pecí2cos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica 
dos servidores em exercício.

§ 2º. No estabelecimento para mulheres somente se per-
mitira o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se 
tratar de pessoal técnico especializado.

Capítulo IV
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 43. Os servidores do Grupo Ocupacional Atividades 
Penitenciárias, respondem civil, penal e administrativamente 
pelo exercício irregular de suas atribuições funcionais, aplican-
do-lhes as disposições legais previstas no Estatuto dos Servi-
dores Públicos Civis do Estado do Maranhão.

TÍTULO VIII
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 44. Sem prejuízo das disposições desta Lei, aos ser-
vidores do Grupo Ocupacional de Atividades Penitenciárias, 
são aplicáveis às sanções disciplinares previstas no Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis do Estado.

Art. 45. A apuração de irregularidade cometida pelos ser-
vidores do Grupo Ocupacional de Atividades Penitenciárias, 
no exercício das atribuições do cargo, será promovida na for-
ma do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, bem 
como nas regras especí2cas previstas nesta Lei.

Art. 46. A advertência será aplicada por escrito, nos ca-
sos de violação de proibição constante no art. 35 desta Lei, 
e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regu-
lamento ou norma interna, que não justi2que a imposição de 
penalidade mais grave.

Parágrafo único. Aplica-se também aos servidores do 
Grupo Ocupacional Atividades Penitenciárias a penalidade de 
advertência nos casos previstos no Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Estado.

 
Art. 47. A suspensão será aplicada nos casos de infra-

ção ao disposto no art. 38 desta Lei, de reincidência das ou-
tras faltas punidas com advertência e de violação das demais 
proibições que não tipi2quem infração sujeita a penalidade de 
demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.

Art. 48. As penas de cassação de aposentadoria ou dis-
ponibilidade, destituição de cargo em comissão e de destitui-
ção de função grati2cada serão aplicados nos mesmos casos 
previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado.

Capítulo II
DAS CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFLUEM NO 

JULGAMENTO

Art. 49. In2uem no julgamento das transgressões as cir-
cunstâncias atenuantes e agravantes.

§ 1º São atenuantes:

I - boa conduta funcional;

II - relevância dos serviços prestados;

III - ter o transgressor buscado, por sua espontânea 
vontade e com e2cácia, logo após a prática da irregularidade, 
evitar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, re-
parado o dano;

IV - ter o transgressor cometido a irregularidade sob coa-
ção irresistível, ou em cumprimento de ordem superior, ou sob 
a in2uência de violenta emoção, provocada por ato injusto da 
vítima;

V - ter o transgressor confessado espontaneamente a 
falta perante autoridade sindicante, de modo a facilitar a sua 
apuração;

VI - ter o transgressor cometido a infração sob in2uência 
de multidão sem ter provocado tumulto.

§ 2º São agravantes:

I - reincidência;

II - prática simultânea ou conexão de duas ou mais infra-
ções disciplinares;

III - concurso de dois ou mais agentes na prática de 
transgressões disciplinares;

IV - prática de transgressões durante a execução do ser-
viço prisional ou em prejuízo desta;

V - abuso de autoridade ou poder;

VI - coação, instigação ou determinação para que ou-
tro servidor do mesmo grupo, subordinado ou não, pratique a 
transgressão, ou dela participe;

VII - impedir ou di2cultar, de qualquer maneira, a apura-
ção de faltas;

VIII - ter sido praticada a transgressão com premedita-
ção.

Capítulo III
DAS PENAS DISCIPLINARES

Art. 50. A aplicação das penalidades, decorrentes das 
transgressões disciplinares neste Estatuto, obedecerá às dis-
posições constantes do Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
do Estado do Maranhão concernentes à matéria.

Capítulo IV
DA PRESCRIÇÃO

Art. 51. Prescreverá:

I - em dois anos, a transgressão sujeita às penas de:

a) suspensão;
 
II - em cento e oitenta dias a transgressão sujeita às pe-

nas de:

a) advertência;

b) repreensão;

III - em cinco anos, a transgressão punível com:

a) pena de demissão;

b) cassação de aposentadoria;

c) disponibilidade;

d) destituição do cargo em comissão.

§ 1º O prazo de prescrição começa a 2uir da data em 
que foi praticado o ato, ou do seu conhecimento pela admi-
nistração.

§ 2º Nos casos de transgressão permanente ou continu-
ada, o prazo de prescrição contar-se-á do dia em que cessou 
a permanência ou a continuação.

3º A transgressão disciplinar, prevista como ilícito penal, 
aplica-se às infrações disciplinares capituladas também como 
crime.

§ 4º A abertura de sindicância ou a instauração de pro-
cesso para a apuração da falta disciplinar interrompe a prescri-
ção, até a decisão 2nal proferida por autoridade competente.

§ 5º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começa-
rá a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

TÍTULO IX
DOS ELOGIOS

Art. 52. Entende-se por elogio, para os 2ns deste Es-
tatuto, a menção nominal ou coletiva, que deva constar dos 
assentamentos funcionais do servidor, por atos digni2cantes 
que haja praticado.

Art. 53. O elogio se destina a ressaltar:

I - morte no cumprimento do dever;

II - ato de dedicação excepcional ao cumprimento do de-
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ver, transcendentes ao normalmente exigível do servidor, por 
disposição legal ou regulamentar, e que importe ou possa im-
portar em risco da própria segurança pessoal;

III - conduta irrepreensível aferida em cada 5 (cinco) 
anos de serviço sem qualquer punição;

IV - execução de serviços que, pela sua relevância e pelo 
que traduzem da importância para o Sistema Penal do Estado, 
mereçam ser elogiados, como reconhecimento pela atividade 
desempenhada.

Art. 54. Não constitui motivo para elogio o cumprimento 
dos deveres impostos ao servidor por esta Lei.

Parágrafo único. A inscrição de elogio na folha de as-
sentamento do servidor será feita pela autoridade competente.

TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 55. O dia 31 de outubro será consagrado como o dia 
do Agente e Inspetor Penitenciários.

Art. 56. Aos servidores do Grupo Ocupacional Atividades 
Penitenciárias, poderá ser deferido o porte de arma de fogo, 
nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003 e o Decreto Federal nº 5.123, de 1º de julho 
de 2004.

 
§ 1º Na hipótese de ocorrência de natureza criminal ou 

administrativa por parte dos servidores de que trata este arti-
go, o porte de arma, poderá ser suspenso até a conclusão do 
processo administrativo ou judicial.

§ 2º Os integrantes do Grupo Atividade Penitenciária - 
AP, receberão cédula de Identidade funcional, com fé pública 
para 2ns de identidade em todo o território nacional, que lhes 
dará direito ao porte livre de arma de fogo conforme Lei Fe-
deral nº 10.826/03 e portaria nº 315 de 7 de julho de 2006 do 
Departamento de Polícia Federal.

§ 3º (Vetado).

§ 4º Será recolhida a carteira funcional do integrante nas 
seguintes hipóteses:

I - morte;

II - cassação da aposentadoria ou disponibilidade;

III - uso indevido da arma;

IV - conduta incompatível com a condição de aposenta-
do.

Art. 57. Em casos emergenciais no interesse do serviço, 
poderá a autoridade competente, mediante ato legal, interrom-
per as férias do integrante de qualquer categoria funcional do 
Grupo Ocupacional Atividades Penitenciárias, o qual deverá 
reassumir, imediatamente período emergencial, gozar o res-
tante do período de férias devido.

Art. 58. Os servidores ocupantes dos cargos do Grupo 
Ocupacional Atividades Penitenciárias estão sujeitos a um mí-
nimo de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.

Parágrafo único. A critério do órgão de gestão do siste-
ma penitenciário, as horas semanais trabalhadas poderão ser 
estabelecidas mediante escalas de plantão.

Art. 59. O servidor de que trata esta Lei afastado de suas 
funções por motivo das licenças por afastamento do cônjuge 
ou companheiro, para o desempenho de mandato classista, e 
para o exercício de mandato eletivo só poderá ser promovido 
por antiguidade.

Art. 60. Fica instituído o Conselho Disciplinar Peniten-
ciário.

§ 1º O Poder Executivo disporá em decreto sobre a com-
petência, organização, composição, e atribuição do Conselho.

§ 2º A participação no Conselho não é remunerada.

Art. 61. As despesas decorrentes da execução da pre-
sente Lei correrão à conta dos créditos orçamentários próprios.

Art. 62. Fica revogada a Lei nº 8.210, de 11 de março 
de 2005.

Art. 63. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que 
a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa 
Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE ABRIL DE 2007, 186º DA INDE-
PENDÊNCIA E 119º DA REPÚBLICA.

JACKSON LAGO
Governador do Estado do Maranhão

ADERSON LAGO
Secretário-Chefe da Casa Civil

 
EURÍDICE DA NÓBREGA VIDIGAL

Secretária de Estado da Segurança Cidadã

ANEXO I
ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DO GRUPO 

OCUPACIONAL ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS

Grupo 
Ocupacional

Categoria 
Funcional Carreira Cargo Classe

Quali2cação 
Exigida para 
o Ingresso

Outros

Atividades 
Penitenciárias

Apoio aos 
Serviços 

Penitenciários

Segurança 
Penitenciário

Agente 
Penitenciário

3ª 2ª 1ª 
Especial

Nível 
Superior

Carteira Nacional 
de Habilitação 
"categoria B"

Atividades 
Penitenciárias

Apoio aos 
Serviços 

Penitenciários

Segurança 
Penitenciário

Inspetor 
Penitenciário

3ª 2ª 1ª 
Especial

Nível 
Superior

Carteira Nacional 
de Habilitação 
"categoria B"

ANEXO II
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

QUADRO A
Cargos 3ª Classe 2ª Classe 1ª Classe Classe Especial

Agente Penitenciário 322 48 35 15
Inspetor Penitenciário 26 14 13 7
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QUADRO B
Vigência Janeiro de 2009

Cargos 3ª Classe 2ª Classe 1ª Classe Classe Especial
Agente Penitenciário 287 63 45 25
Inspetor Penitenciário 18 17 15 10

ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTO

Cargo Classe Vencimento

Agente Penitenciário

3ª Classe 303,24
2ª Classe 318,40
1ª Classe 334,32
Especial 351,04

Inspetor Penitenciário

3ª Classe 303,24
2ª Classe 318,40
1ª Classe 334,32
Especial 351,04

ANEXO IV
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Cargo Classe Vencimento

Agente Penitenciário

3ª Classe 440,06
2ª Classe 447,64
1ª Classe 455,22
Especial 462,81

Inspetor Penitenciário

3ª Classe 461,72
2ª Classe 469,30
1ª Classe 476,88
Especial 484,47
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LEI Nº 10.224, DE 15 DE ABRIL DE 2015

 Dispõe sobre a criação de cargo efetivo 
de Auxiliar de Segurança Penitenciária 
da Carreira de Segurança Penal, no âm-
bito do Poder Executivo Estadual, e dá 
outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão 
Doutor Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 194, de 12 
de março de 2015, que a Assembleia Legislativa do Estado 
aprovou, e eu, Deputado HUMBERTO COUTINHO, Presiden-
te, da Assembleia Legislativa do Estado, para os efeitos do dis-
posto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação 
dada com a Emenda Constitucional nº 038/ 2003, combinado 
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o cargo efetivo de Auxiliar de Segu-
rança Penitenciária no subgrupo Atividades Penitenciárias - 
AP, integrante do grupo Segurança, pertencentes ao quadro 
permanente da Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária do Poder Executivo, sendo regidas pelos disciplina-
mentos da Lei nº 9.664 de 17 de julho de 2012 e Lei nº 6.107 
de 27 de julho de 1994.

§1º A distribuição das vagas de que trata este artigo será 
definida em ato do Secretário de Estado da Administração Pe-
nitenciária.

§2º Os ocupantes do cargo de Auxiliar de Segurança Pe-
nitenciária terão exercício nas Unidades Prisionais do Estado.

Art. 2º O cargo de que trata esta medida provisória é 
estruturado por carreira, classes e referências, de acordo com 
o Anexo I.

Parágrafo único. A carreira contém quatro classes A, B, 
C e Especial, com onze referências, sendo três referências em 
cada classe, exceto a classe Especial, que possui duas refe-
rências.

Art. 3º Considera-se:

I - Carreira: o conjunto de classes de cargos da mesma 
natureza de trabalho ou atividade, escalonados segundo a res-
ponsabilidade e complexidade inerentes às suas atribuições;

II - Classe: divisão básica da carreira integrada por car-
gos de idêntica denominação, atribuições, grau de complexi-
dade, nível de responsabilidade, requisitos de capacitação e 
experiência para o desempenho das atribuições;

III - Referência: a posição do servidor na escala de sub-
sídio da carreira;

IV - Progressão: passagem do servidor para a referên-
cia de subsídio imediatamente superior dentro de uma mesma 
classe;

V - Promoção: passagem do servidor da última referên-
cia de uma classe para a primeira referência da classe imedia-
tamente superior.

Art. 4º As atribuições e os requisitos para o ingresso do 
cargo de que trata esta Medida Provisória são definidos no 
Anexo II.

Art. 5º O ingresso no cargo de Auxiliar de Segurança 
Penitenciária, dar-se-á mediante prévia aprovação em concur-
so público de provas, nos termos do art. 37, incisos I, II, III e 
VIII da Constituição Federal, art. 19, incisos I, II, III e VIII da 
Constituição do Estado do Maranhão e artigos 7º e 8º, incisos I 
a VIII do Estatuto do Servidor Público do Estado do Maranhão.

§ 1º O concurso referido no caput deste artigo será com-

posto pelas seguintes etapas:

I - provas;

II - comprovação de idoneidade e conduta ilibada;

III - prova de aptidão psicológica;

IV - prova de condicionamento físico por testes especí-
ficos;

V - exame médico;

VI - curso de formação técnico-profissional.

§ 2º - As instruções reguladoras do concurso público se-
rão publicadas em edital, que deverá especificar:

 
a) o número de vagas a serem preenchidas, para a ma-

trícula no curso de formação técnico-profissional;

b) o limite de idade do candidato;

c) as condições exigidas de sanidade física e psíquica;

d) os conteúdos sobre os quais versarão as provas e os 
respectivos programas;

e) o desempenho mínimo exigido para aprovação nas 
provas, inclusive as de capacidade física;

f) as técnicas psicológicas a serem aplicadas; e

g) o caráter eliminatório ou classificatório das etapas do 
concurso a que se refere este artigo.

§ 3º - São requisitos para a inscrição no concurso público 
para o provimento do cargo de Auxiliar de Segurança Peniten-
ciária:

a) ser brasileiro;

b) estar no gozo dos direitos políticos;

c) estar quite com as obrigações militares; e

d) possuir certificado de conclusão do ensino médio.

§ 4º O curso de formação a que se refere o §1º, inciso VI 
deste artigo ocorrerá em horário integral, terá duração definida 
em regulamento e grade curricular específica.

§ 5º Os candidatos aprovados e classificados em todas 
as etapas do concurso serão convocados para ingresso no 
curso específico de formação profissional, obedecendo ao li-
mite de vagas fixado pelo edital.

§ 6º A classificação final dos candidatos será determina-
da pelas notas obtidas em todas as etapas do concurso.

Art. 6º Durante o curso específico de formação profissio-
nal, de que trata o inciso VI do §1º do art. 5º desta medida pro-
visória, será concedida ao candidato matriculado bolsa-auxílio 
por dedicação exclusiva, correspondente a 50% (cinquenta 
por cento) da primeira referência de subsídio da classe inicial 
do cargo.

Art. 7º A tabela de subsídio e a quantificação de vagas 
do cargo criado por esta medida provisória são os definidos 
nos Anexos III e IV.

Art. 8º A jornada de trabalho dos integrantes da carreira 
criada por esta medida provisória é de 40 (quarenta) horas 
semanais.

Parágrafo único. Os integrantes das carreiras terão 
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dedicação exclusiva, ficando vedado o exercício de qualquer 
carreira ou profissão remunerada, junto a órgãos públicos ou 
junto à iniciativa privada, salvo as previsões contidas no inciso 
XVI do artigo 37 da Constituição Federal e desde que em ho-
rário de trabalho compatível.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data da sua publica-
ção.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co- 
nhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 
redigida. O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça 
imprimir,publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 15 de abril de 2015.

Deputado HUMBERTO COUTINHO
Presidente

ANEXO I
ESTRUTURA DO CARGO

GRUPO SUBGRUPO CARREIRA CARGO CLASSE REF.

Segurança Atividades 
Penitenciarias

Segurança 
Penal

Auxiliar de 
Segurança 

Penitenciária

A
1
2
3

B
4

5
6
7

C 8
9

Especial
10
11

ANEXO II
DESCRIÇÃO DO CARGO AUXILIAR DE SEGURANÇA 

PENITENCIÁRIA QUE INTEGRA A CARREIRA DE SEGURANÇA 
PENAL DO SUBGRUPO ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS

ARQUITETURA DO CARGO AUXILIAR DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA

ESTRUTURA:
Grupo SEGURANÇA
Subgrupo ATIVIDADES PENINTENCIÁRIAS

Carreira SEGURANÇA PENAL

Cargo AUXILIAR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS RESPONSABILIDADES

• Auxiliar o agente penitenciário a realizar a guarda e vigilância interna da Unidade Prisional, 
apoiando na ordem, segurança e disciplina;

• Receber e incluir o preso nas regras e normas da Unidade Prisional;
• Acompanhar e monitorar a movimentação de presos, nas dependências internas da Unidade 
Prisional, em deslocamentos diversos de acordo com as determinações legais, encaminhando-
os para atendimento nos diversos setores sempre que se fizer necessário;

• Observar as condições de segurança, estrutural e disciplinares dos presos em suas atividades 
individuais e coletivas com a finalidade de detectar problemas e situações anormais;

• Orientar os presos quanto às normas disciplinares, divulgando os direitos, deveres e 
obrigações conforme normativas legais;

• Efetuar o controle de visitantes e revistar toda pessoa previamente autorizada que pretenda 
ingressar na Unidade Prisional.

• Controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e volumes, conforme normas específicas da 
unidade;

• Efetuar a conferência periódica dos presos de acordo com as normas da unidade;
• Verificar e conferir os materiais e as instalações do posto de trabalho, zelando pelos mesmos;
• Realizar o monitoramento via Circuito Fechado de Televisão CFTV;
• Desempenhar outras atividades em consonância com a lei de execuções penais.

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO

• Certificado de Conclusão de Nível Médio.
• Ser aprovado em Concurso Público.

ANEXO III
TABELA DE SUBSÍDIO

Grupo Segurança
Subgrupo- Atividades Penitenciárias

CARREIRA CARGO CLASSE REF. SUBSÍDIO

Segurança Penal
Auxiliar de 
Segurança 

Penitenciária

A
1 1.500,00
2 1.545,00
3 1.591,35

B
4 1.686,83
5 1.737,44
6 1.789,56

C
7 1.896,93
8 1.953,84
9 2.012,46

Especial
10 2.133,20
11 2.197,20

ANEXO IV

TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DE VAGAS DO CARGO AUXILIAR 
DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DO SUBGRUPO ATIVIDADES 

PENITENCIÁRIAS

CARGO QUANTIFICAÇÃO DE 
VAGAS

Auxiliar de Segurança Penitenciária 900

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 195, DE 17 DE MARÇO DE 2015)

LEI Nº 10.224, DE 15 DE ABRIL DE 2015



50
IR PARA O SUMÁRIO

LEI Nº 10.227, DE 15 DE ABRIL DE 2015.

Dispõe sobre o procedimento de utili-
zação de veículos apreendidos e remo-
vidos para os pátios do Departamento 
Estadual de Trânsito - DETRAN e Dele-
gacias de Polícia do Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, Faço 
saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa 
do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A autoridade de polícia judiciária sob sua respon-
sabi- lidade e com o objetivo de conservação, mediante au-
torização judicial após manifestação do Ministério Público e 
desde que comprovado o interesse público, poderá fazer uso 
de veículos apreendidos e removidos para os pátios do De-
partamento Estadual de Trânsito - DETRAN e Delegacias de 
Polícia do Estado.

Art. 2º Para efeito do disposto no caput do art. 1º desta 
Lei serão considerados os veículos apreendidos que:

I - passaram por vistoria e exame pericial;

II - não tiveram identificada procedência ou proprietário; 

III - com numeração original adulterada; e

IV - não foram reclamados pelo proprietário.

Art. 3º A autorização da utilização dos veículos que trata 
esta Lei deverá obedecer ao disposto no § 11, do art. 62 da Lei 
Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimen- to e a execução da presente Lei pertencerem que 
a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa 
Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE ABRIL DE 2015, 194º DA INDE-
PENDÊN- CIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário de Estado da Casa Civil

JEFFERSON MILLER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública
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LEI Nº 10.293, DE 18 DE AGOSTO DE 2015.

Dispõe sobre a criação dos cargos efeti-
vos de Especialista Penitenciário e Técni-
co Penitenciário da Carreira de Seguran-
ça Penal, no âmbito do Poder Executivo 
Estadual, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia 

Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados os cargos efetivos de Especialista 
Penitenciário e Técnico Penitenciário no subgrupo Atividades 
Penitenciárias - AP, integrantes do grupo Segurança, perten-
centes ao quadro per- manente da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária do Poder Executivo, sendo regi-
das pelos disciplinamentos da Lei nº 9.664, de 17 de julho de 
2012, e Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994.

§ 1º A distribuição das vagas de que trata este artigo será 
definida em ato do Secretário de Estado de Administração Pe-
nitenciária.

§ 2º Os ocupantes dos cargos de Especialista Penitenci-
ário e Técnico Penitenciário terão exercício nas Unidades Pe-
nitenciárias e administrativas da Secretaria de Administração 
Penitenciária do Estado do Maranhão.

Art. 2º Os cargos de que trata esta Lei são estruturados 
por carreira, classes e referências, de acordo com o Anexo I.

Parágrafo único. A carreira contém quatro classes A, B, 
C e Especial, com onze referências, sendo três referências em 
cada classe, exceto a classe Especial, que possui duas refe-
rências.

Art. 3º Considera-se:

I - Carreira: o conjunto de classes de cargos da mesma 
natureza de trabalho ou atividade, escalonados segundo a res-
ponsabilidade e complexidade inerentes às suas atribuições;

II - Classe: divisão básica da carreira integrada por car-
gos de idêntica denominação, atribuições, grau de complexi-
dade, nível de res- ponsabilidade, requisitos de capacitação e 
experiência para o desempe- nho das atribuições;

III - Referência: a posição do servidor na escala de sub-
sídio da carreira;

IV - Progressão: passagem do servidor para a referên-
cia de subsídio imediatamente superior dentro de uma mesma 
classe;

V - Promoção: passagem do servidor da última referên-
cia de uma classe para a primeira referência da classe imedia-
tamente superior.

Art. 4º As atribuições e os requisitos para o ingresso dos 
cargos de que trata esta Lei são definidos no Anexo II.

Art. 5º O ingresso nos cargos de Especialista Penitenci-
ário e Técnico Penitenciário, dar-se-á mediante prévia aprova-
ção em concur- so público de provas e títulos, nos termos do 
art. 37, incisos I, II, III e VIII da Constituição Federal, art. 19, 
incisos I, II, III e VIII da Consti- tuição do Estado do Maranhão 
e arts. 7º e 8º, incisos I a VIII do Estatu- to do Servidor Público 
do Estado do Maranhão (Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994).

§ 1º O concurso referido no caput deste artigo será com-
posto pelas seguintes etapas:

I - provas e títulos;
II - comprovação de idoneidade e conduta ilibada;

III - prova de aptidão psicológica;

IV - exame médico;

V - curso de formação técnico-profissional

§ 2º As instruções reguladoras do concurso público se-
rão publicadas em edital, que deverá especificar:

a) o número de vagas a serem preenchidas, para a ma-
trícula no curso de formação técnico-profissional;

b) o limite de idade do candidato, sendo 18 anos comple-
tos na data da posse;

c) as condições exigidas de sanidade física e psíquica;

d) os conteúdos sobre os quais versarão as provas e os 
respectivos programas;

 
e) o desempenho mínimo exigido para aprovação nas 

provas, inclusive as de capacidade física;

f) as técnicas psicológicas a serem aplicadas; e

g) o caráter eliminatório ou classificatório das etapas do 
concurso a que se refere este artigo.

§ 3º O ingresso no quadro de cargos de provimento efeti-
vo de que trata esta Lei dar-se-á na classe inicial do respectivo 
cargo, median- te aprovação em concurso público de provas e 
títulos, observados os requisitos fixados no § 7º.

§ 4º O curso de formação a que se refere o § 1º, inciso VI 
deste artigo ocorrerá em horário integral, terá duração definida 
em regulamento e grade curricular específica.

§ 5º Os candidatos aprovados e classificados em todas 
as etapas do concurso serão convocados para ingresso no 
curso específico de formação profissional, obedecendo ao li-
mite de vagas fixado pelo edital.

§ 6º A classificação final dos candidatos será determina-
da pelas notas obtidas em todas as etapas do concurso.

§ 7º São requisitos para ser provido em cargo público de 
Especialista Penitenciário e Técnico Penitenciário:

I - ter sido aprovado em concurso público;

II - ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de nacio-
nalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igual-
dade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 
gozo de direitos políticos, na forma do art. 13 do Decreto Fe-
deral nº 70.436, de 18 de abril de 1972;

III - gozar dos direitos políticos;

IV - estar em dia com as obrigações eleitorais;

V - estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para 
os candidatos do sexo masculino;

VI - ter 18 anos completos na data da posse;

VII - possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida 
em investigação social;

VIII - não ter sido demitido a bem do serviço público e 
não ter sido demitido das Instituições Militares ou Força Con-
gêneres;

IX - não estar cumprindo sanção por inidoneidade, apli-
cada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, 
estadual ou municipal;

X - não possuir registro de antecedentes criminais;
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XI - ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

§ 8º São requisitos para investidura no cargo de Especia-
lista Penitenciário-Jurídico, além dos previsto no § 7º, incisos 
I a XI:

I - possuir nível superior de bacharelado no curso de di-
reito em Instituição Credenciada pelo MEC.

§ 9º São requisitos para investidura no cargo de Espe-
cialista Penitenciário- Psicólogo, além dos previsto no § 7º, 
incisos I a XI:

I - possuir curso superior de bacharelado no curso psico-
logia em Instituição Credenciada pelo MEC;

II - possuir registro no Conselho de Psicologia- CRP/MA.

§ 10. São requisitos para investidura no cargo de Espe-
cialista Penitenciário-Assistente Social, além dos previsto no § 
7º, incisos I a XI:

I - possuir curso superior de bacharelado no curso Servi-
ço Social em Instituição Credenciada pelo MEC;

II - possuir registro no Conselho de Assistência Social - 
CRESS/MA.

§ 11. São requisitos para investidura no cargo de Espe-
cialista Penitenciário- Enfermagem, além dos previsto no § 7º, 
incisos I a XI:

I - possuir curso superior de bacharelado no curso Enfer-
magem em Instituição Credenciada pelo MEC;

II - possuir registro no Conselho de Enfermagem - CO-
REN/MA.

§ 12. São requisitos para investidura no cargo de Espe-
cialista Penitenciário- Terapeuta Ocupacional, além dos previs-
to no § 7º, incisos I a XI:

I - possuir curso superior em Terapia Ocupacional em 
Institui- ção Credenciada pelo MEC;

II - possuir registro no Conselho - CREFITO/MA.

§ 13. São requisitos para investidura no cargo de Es-
pecialista Penitenciário-Pedagogo além dos previsto no § 7º, 
incisos I a XI:

I - possuir curso superior em Pedagogia em Instituição 
Credenciada pelo MEC;

II - possuir registro no MEC.

§ 14. São requisitos para investidura no cargo de Téc-
nico Penitenciário-Administrativo, além dos previsto no § 7º, 
incisos I a XI:

I - possuir ensino médio completo em Instituição Creden-
ciada pelo MEC.

§ 15. São requisitos para investidura no cargo de Técni-
co Penitenciário- Técnico de Enfermagem, além dos previsto 
no § 7º, incisos I a XI:

I - possuir curso técnico em Enfermagem em Instituição 
Credenciada pelo MEC;

II - possuir registro no Conselho de Enfermagem - CO-
REN/MA.

Art. 6º Durante o curso específico de formação profissio-
nal, de que trata o inciso VI do § 1º do art. 5º desta Lei, será 
concedida ao candidato matriculado bolsa-auxílio por dedica-
ção exclusiva, corres- pondente a 50% (cinquenta por cento) 
da primeira referência de subsí- dio da classe inicial do cargo.

Art. 7º A tabela de subsídio e a quantificação de vagas 
dos cargos criados por esta Lei são os definidos nos Anexos 
III e IV.

Art. 8º A jornada de trabalho dos integrantes da carreira 
criada por esta Lei serão:

 
I - 30 (trinta) horas semanais para o cargo de Especialis-

ta Penitenciário; e

II - 40 (quarenta) horas semanais para o cargo de Técni-
co Penitenciário.

Parágrafo único. Os integrantes das carreiras terão 
dedicação exclusiva, ficando vedado o exercício de qualquer 
carreira ou profissão remunerada, junto a órgãos públicos ou 
junto à iniciativa privada, salvo as previsões contidas no inciso 
XVI do art. 37 da Constituição Federal e desde que em horário 
de trabalho compatível.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimen- to e a execução da presente Lei pertencerem que 
a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa 
Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE AGOSTO DE 2015, 194º DA 
INDEPEN- DÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
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LEI Nº 10.410, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Altera a Lei nº 10.227, de 15 de Abril de 
2015, publicada no Diário Oficial do Es-
tado do Maranhão de 16 de Abril de 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia 
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.227, de 15 de abril de 2015, 
passará a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1 A Autoridade de Polícia Judiciária e a Autoridade 
Penitenciária, desde que sob suas responsabilidades e com o 
objeti- vo de conservação, poderão fazer uso de veículos apre-
endidos e removidos para os pátios do Departamento Estadu-
al de Trânsito - DETRAN e Delegacias de Polícia do Estado, 
mediante autorização judicial após manifestação do Ministério 
Público e desde que com- provado o interesse público”.

Art. 2º O art. 4º passará a vigorar com a seguinte reda-
ção:

“Art. 4º O Poder Executivo poderá regulamentar a pre-
sente Lei”.

 Art. 3º O artigo 4º passará a ser renumerado como o 
art. 5º. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimen- to e a execução da presente Lei pertencerem que 
a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa 
Civil a faça publicar, imprimir e correr..

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE DEZEMBRO DE 2015, 194º DA 
INDEPEN- DÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário de Estado da Casa Civil

LEI Nº 10.410, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.
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LEI Nº 10.580, DE 10 DE ABRIL DE 2017.

Delimita o perímetro de segurança no 
entorno das unidades prisionais do Esta-
do do Maranhão.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia 
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o perímetro de segurança no entor-
no das unidades prisionais do Estado do Maranhão, denomi-
nado área de segurança primária.

Parágrafo único. As unidades prisionais referidas neste 
artigo compreendem as penitenciárias regionais, as unidades 
prisionais de ressocialização, os centros de observação crimi-
nológica e triagem, unidades especializadas e administrativas.

Art. 2º A extensão da área de segurança primária será 
estabelecida de acordo com a capacidade carcerária das res-
pectivas unidades prisionais, obedecendo ao seguinte:

I - 100 (cem) metros para unidades prisionais com capa-
cidade maior que 300 (trezentos) presos;

II - 80 (oitenta) metros para unidades prisionais com ca-
pacidade de até 300 (trezentos) presos;

III - 50 (cinquenta) metros para unidades prisionais com 
capa- cidade de 50 (cinquenta) até 100 (cem) presos, unida-
des especializadas e administrativas;

IV - 30 (trinta) metros para unidades prisionais com me-
nos de 50 (cinquenta) presos.

Art. 3º Ficam vedadas novas construções e edificações 
particulares dentro do perímetro definido no art. 2º.

§ 1º A vedação contida neste artigo não alcança as cons-
truções já edificadas na extensão dos limites estabelecidos no 
art. 2º, salvo aquelas que representarem risco efetivo à segu-
rança ou que forem utilizadas em desfavor da segurança ou da 
Administração Penitenciária.

§ 2º Quando for o caso, será procedida à desapropriação 
direta ou indireta, com o pagamento da indenização cabível, 
nos termos da Constituição e da lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que 
a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa 
Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 10 DE ABRIL DE 2017, 196º DA INDE-
PENDÊN- CIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
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LEI Nº 10.598, DE 9 DE JUNHO DE 2017.

 Dispõe sobre a alteração do regime jurí-
dico dos servidores ocupantes de cargos 
do Subgrupo Atividades Penitenciárias e 
dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia 
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os cargos efetivos de Inspetor Penitenciário e 
Agente Penitenciário do Subgrupo Atividades Penitenciárias 
passam a denominar-se, respectivamente, Inspetor Estadual 
de Execução Penal e Agente Estadual de Execução Penal.

Parágrafo único. A alteração da denominação de car-
gos a que se refere este artigo não representa, para todos os 
fins, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade 
em relação à carreira e às atribuições atuais desenvolvidas 
por seus titulares.

Art. 2º A estrutura das carreiras dos cargos integrantes 
do Subgrupo Atividades Penitenciárias, constante do item c.2 
do Anexo III da Lei Estadual nº 9.664, de 17 de julho de 2012, 
que dispõe sobre o Plano Geral de Cargos dos Servidores da 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Exe-
cutivo Estadual - PGCE passa a vigorar nos termos do quadro 
constante do Anexo I da presente Lei.

Parágrafo único. Ficam enquadrados na nova estrutura 
de carreiras do Subgrupo Atividades Penitenciárias, conforme 
o Anexo III desta Lei, os ocupantes dos cargos de Inspetor 
Penitenciário e Agente Penitenciário.

Art. 3º Ficam incluídos no item a.2 do Anexo IV-A da Lei 
Estadual nº 9.664, de 17 de julho de 2012, os quadros cons-
tantes do Anexo II da presente Lei.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2017.

 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-

nhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que 
a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa 
Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE JUNHO DE 2017, 196º DA INDE-
PENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 10.598, DE 9 DE JUNHO DE 2017.
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LEI Nº 10.606, DE 30 DE JUNHO DE 2017.

 Institui o Projeto “Remição pela Leitura” 
no âmbito dos Estabelecimentos Penais 
do Estado do Maranhão.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia 
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Projeto “Remição pela Leitura” 
em Estabelecimentos Penais do Estado do Maranhão como 
meio de viabilizar a remição da pena por estudo, prevista na 
Lei Federal nº 12.433, de 29 de junho de 2011, em consonân-
cia com a Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça, com 
o Art. 3º da Resolução nº 02 do Conselho Nacional de Edu-
cação, e com o Art. 3º, IV, da Resolução nº 03 do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o qual asso- cia 
a oferta da educação às ações complementares de fomento à 
leitura, bem como a Resolução nº 44/2013 do Conselho Na-
cional de Justiça.

Art. 2º A Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária implementaráo Projeto “Remição pela leitura” no âmbito 
dos Estabelecimentos Penais do Estado do Maranhão por ela 
administrados.

Art. 3º O Projeto “Remição pela Leitura” tem como objeti-
vo oportunizar aos internos custodiados alfabetizados o direito 
ao conheci mento, à educação, à cultura e ao desenvolvimento 
da capacidade crítica, por meio da leitura e da produção de 
relatórios de leituras e resenhas.

Art. 4º O Projeto “Remição pela Leitura” consiste em 
oportunizar ao interno custodiado alfabetizado remir parte da 
pena pela leitura mensal de uma obra literária, clássica, cientí-
fica ou filosófica, dentre outras, previamente selecionadas pela 
Comissão de Remição pela Leitura e pela elaboração de rela-
tório de leitura ou resenha, nos termos desta Lei.

 
Parágrafo único. O Projeto “Remição pela Leitura” de-

verá ser integrado a outros projetos de natureza semelhante 
que venham a ser executados em Estabelecimentos Penais 
do Estado do Maranhão.

Art. 5º Para serem inclusos no projeto, os internos ne-
cessitarão ter capacidade de leitura, interpretação de texto e 
escrita, o que será confirmado através de uma triagem reali-
zada previamente pela CTC (Comissão Técnica de Classifi-
cação).

Art. 6º Todos os internos custodiados alfabetizados do 
Sistema Penal do Estado do Maranhão, inclusive nas hipóte-
ses de prisão cautelar, poderão participar das ações do Projeto 
“Remição pela Leitura”, preferencialmente aqueles que ainda 
não têm acesso ou não estão matriculados em Programas de 
Escolarização.

Art. 7º A Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária (SEAP) e a Secretaria de Estado da Educação (SE-
DUC) serão responsáveis por coordenar as ações do Projeto 
“Remição pela Leitura”, as quais serão aplicadas e orientadas 
pelas Coordenações de Educação Prisional em ambas as Se-
cretarias.

Art. 8º A Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária será responsável por propiciar espaços físicos adequa-
dos às atividades educacionais, por integrar as práticas edu-
cativas às rotinas dos Estabelecimentos Penais e por difundir 
informações incentivando a participação dos internos custo-
diados alfabetizados nas ações do Projeto “Remição pela Lei-
tura” nos Estabelecimentos Penais do Estado do Maranhão.

Art. 9º A remição pela leitura será assegurada de for-

ma paritária com a remição concedida ao trabalho e estudo, 
e cumulativa quando envolver a realização paralela das três 
atividades, se compatíveis.

Art. 10. A participação do interno custodiado alfabetizado 
no Projeto “Remição pela Leitura” será voluntária, mediante 
inscrição no setor pedagógico ou social do Estabelecimento 
Penal.

Art. 11. O interno alfabetizado integrante das ações do 
Projeto “Remição pela Leitura” realizará a leitura de uma obra 
literária e elaborará um relatório de leitura ou uma resenha, o 
que permitirá remir (04) quatro dias da sua pena.

Art. 12. Para fins de remição da pena, o interno custo-
diado alfabetizado poderá escolher somente uma obra literária 
dentre os títulos selecionados para leitura e elaboração de um 
relatório de leitura ou resenha, a cada trinta dias.

§ 1º O relatório de leitura será elaborado pelos internos 
custodiados alfabetizados de Ensino Fundamental Fase I e II 
conforme modelos fixados pela Comissão de Remição pela 
Leitura.

§ 2º A resenha - resumo e apreciação crítica - será elabo-
rada pelos internos custodiados alfabetizados de Ensino Fun-
damental, Ensino Médio, Pós Médio, Superior e Pós Superior.

Art. 13. O relatório de leitura ou a resenha deverá ser 
elaborado individualmente, de forma presencial, em local ade-
quado, providenciado pela Direção do Estabelecimento Penal, 
e perante o professor de língua portuguesa, disponibilizado 
pela Secretaria Adjunta de Projetos Especiais da SEDUC.

 
Art. 14. Serão utilizadas notas na escala de 0 (zero) a 

10 (dez), sendo considerado aprovado o relatório de leitura 
ou a resenha que atingir a nota igual ou superior a 7,0 (sete), 
conforme Sistema de Avaliação adotado pela Secretaria de 
Estado da Educação do Maranhão - (SEDUC)/MA.

Art. 15. Um cronograma mensal será elaborado em cada 
Estabelecimento Penal definindo as datas das atividades re-
lacionadas à leitura e à elaboração de relatórios de leitura e 
resenhas.

Parágrafo único. Cada leitor deverá estar presente em 
no mínimo 75% do total de encontros realizados durante o 
mês. Aqueles que por qualquer motivo não atenderem a este 
quesito, não terão seus textos avaliados pela Comissão.

Art. 16. O acervo bibliográfico indicado pela Comissão 
de Remição pela Leitura será disponibilizado aos Estabeleci-
mentos Penais através de parcerias com instituições públicas 
e privadas.

Art. 17. A Comissão de Remição pela Leitura será cons-
tituída por profissionais da área de educação nos Estabeleci-
mentos Penais, composta por:

I - um docente de cada Estabelecimento Penal, professor 
de língua portuguesa, o qual deverá ser disponibilizado pela 
Secretaria de Estado da Educação do Maranhão - SEDUC/
MA;

II - um professor ou um dos membros integrantes da Co-
missão de Remição, o qual será responsável pelo acompanha-
mento do Programa Remição pela Leitura no Estabelecimento 
Penal.

Parágrafo único. A Comissão de Remição pela Leitura 
será presidida pela Supervisão de Educação da Secretaria de 
Estado da Administração Penitenciária, com a atribuição de 
instituir e orientar os trabalhos dos membros da Comissão.

Art. 18. Os integrantes da Comissão de Remição através 
da Leitura serão cientificados dos termos do art. 130, da Lei 
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nº 7.210, de 11 de julho de 1984, acerca da possibilidade de 
configuração de crime por atestar com falsidade um pedido de 
remição de pena, mediante assinatura de termo de ciência.

Art. 19. A Comissão da Remição pela da Leitura será 
responsável por:

I - relacionar as obras literárias que compõem as ações 
da Remição da Pena por Estudo pela Leitura;

II - atualizar periodicamente os títulos das obras literárias 
do acervo das ações da Remição da Pena por Estudo pela 
Leitura;

III - orientar os internos custodiados alfabetizados sobre 
como elaborar relatórios de leitura e resenhas;

IV - realizar a orientação de escritas e reescritas de tex-
tos para a elaboração dos relatórios de leitura e das resenhas;

V - corrigir a versão final dos relatórios de leitura e das 
resenhas;

VI - elaborar declaração mensal ou quando solicitada, 
relativa à leitura das obras literárias, contendo carga horária e 
aproveitamento escolar para fins de remição pela leitura.

VII - emitir atestado para fins de remição.

Art. 20. Toda equipe de operadores da execução penal 
será responsável por zelar pela concretização e bom anda-
mento das ações do Projeto “Remição pela da Leitura”.

Art. 21. O Governo do Estado do Maranhão poderá fir-
mar convênios, termos de cooperação, ajustes ou instrumen-
tos congêneres, com órgãos e entidades da Administração 
Pública direta e indireta para a execução das ações do Projeto 
“Remição pela Leitura”, nos Estabelecimentos Penais do Ma-
ranhão.

Art. 22. A Secretaria de Estado de Administração Pe-
nitenciária, por meio da Coordenação de Educação, poderá 
promover exposições, rodas de leitura, concursos literários e 
outras atividades de enriquecimento cultural, envolvendo os 
integrantes das ações do Projeto “Remição pela da Leitura”.

Art. 23. Os relatórios de leitura e resenhas permanece-
rão arquivados no Plano Individual de Pena - PIP, sob a res-
ponsabilidade do Diretor Geral e do Pedagogo do Estabele-
cimento Penal, membros que compõem a Comissão Técnica 
de Classificação, até o arquivamento dos autos dos internos 
custodiados inscritos.

Art. 24. A remição da pena através da leitura será decla-
rada pelo juiz competente para a execução da pena, ouvido o 
Ministério Público e o defensor do preso.

Art. 25. A relação dos dias remidos será disponibilizada 
ao interno mensalmente.

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que 
a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa 
Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE JUNHO DE 2017, 196º DA IN-
DEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº 10.606, DE 30 DE JUNHO DE 2017.
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LEI Nº 10.654, DE 11 DE AGOSTO DE 2017.

 Dispõe sobre a criação de cargos de Ca-
pelão Religioso no âmbito da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciá-
ria e da Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia 
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados 20 (vinte) cargos de Capelão Reli-
gioso destinados à Secretaria de Estado de Administração Pe-
nitenciária, para atuação em todo o território estadual.

§ 1º O Capelão Religioso prestará assistência religiosa 
aos presos e egressos do Sistema Penitenciário do Estado.

§ 2º A distribuição da lotação dos cargos será disciplina-
da por meio de portaria da Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária.

§ 3º Para fins de remuneração, o cargo comissionado de 
Capelão Religioso na Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária será subscrito na simbologia DANS-1.

Art. 2º Ficam criados, no âmbito da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública, os cargos comissionados de Capelão 
Religioso para atuar na Polícia Militar e no Corpo de Bombei-
ros Militar, conforme descrito nos Anexos I e II, mantidas as 
mesmas regras que atualmente regem as Capelanias Milita-
res.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que 
a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa 
Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE AGOSTO DE 2017, 196º DA 
INDEPENDÊN- CIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
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LEI Nº 10.678 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a contratação, por tempo 
determinado, de pessoal para atender à 
necessidade temporária de excepcional 
interesse público no âmbito da Adminis-
tração Penitenciária estadual, nos ter-
mos do inciso IX do art. 19 da Constitui-
ção Estadual.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, 
Doutor Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 241, de 
14 de julho de 2017, que a Assembleia Legislativa do Estado 
aprovou, e eu, Deputado HUMBERTO COUTINHO, Presiden-
te da Assembleia Legislativa do Estado, para os efeitos do dis-
posto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação 
dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado 
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excep-
cional interesse público, a administração penitenciária estadu-
al poderá efetuar contratação de pessoal por tempo determi-
nado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excep-
cional interesse público a contratação de auxiliares e técnicos 
no âmbito do sistema penitenciário, desde que não existam 
candidatos aprovados em concurso público e devidamente ha-
bilitados.

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos 
termos desta Lei, será feito mediante processo seletivo simpli-
ficado, sujeito a ampla divulgação, inclusive por meio do Diário 
Oficial do Estado.

 
Parágrafo único. Acontratação de pessoal poderá ser 

efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do 
profissional, mediante análise de curriculum vitae.

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determi-
nado e prorrogáveis, desde que não ultrapassem o prazo de 
04 (quatro) anos. Art. 5º Nos casos omissos, aplica-se a Lei 
Estadual nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

Art. 6º O inciso III do art. 4º da Lei Estadual nº 6.915, de 
11 de abril de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º (...)

III - até quatro anos, nos casos dos incisos V e VI do art. 
2º”.

Art. 7º Fica revogado o inciso IX do art. 2º da Lei Estadu-
al nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que 
a cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra 
redigida. O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça 
imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 13 de setembro de 2017.

Deputado HUMBERTO COUTINHO
Presidente

LEI Nº 10.678 DE 13 DE SETEMBRO DE 2017
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LEI Nº 10.738 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a composição da guarda 
prisional e a concessão de indenização 
para aquisição de fardamento e dá ou-
tras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia 
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Consideram-se integrantes da Guarda Prisional 
no Estado do Maranhão os Agentes Estaduais de Execução 
Penal, Inspetores Estaduais de Execução Penal e Auxiliares 
de Segurança Penitenciária em exercício na Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária - SEAP.

Parágrafo único - As funções de cada um dos cargos 
descritos no caput deste artigo serão disciplinadas em re-
gulamento.

Art. 2º - À guarda prisional da ativa será assegurada 
anualmente pelo Estado, a título de indenização para aquisi-
ção de fardamento necessário ao desempenho de suas fun-
ções, o valor correspondente a:

I - 15% (quinze por cento) da remuneração básica do 
Agente Estadual de Execução Penal Classe 1 Ref. 1: para os 
Auxiliares de Segurança Penitenciária;

II - 30% (trinta por cento) da remuneração básica do 
Agente Estadual de Execução Penal Classe 1 Ref. 1: para o 
Agente Estadual de Execução Penal e Inspetor Estadual de 
Execução Penal.

§ 1º - Mediante a percepção da indenização prevista nos 
incisos do caput deste artigo, ficam os integrantes da guarda 
prisional obrigados a adquirir as peças que compõem o unifor-
me dentro dos padrões regulamentados.

§ 2º - A indenização prevista nos incisos do caput deste 
artigo será paga juntamente à folha de pagamento do mês de 
fevereiro de 2018.

§ 3º - O aluno de curso de formação receberá a indeni-
zação de que trata os incisos do caput deste artigo no mês de 
sua inclusão.

Art. 3º - Caberá à SEAP o credenciamento das pessoas 
jurídicas interessadas na atividade de confecção, distribuição 
e comercialização de uniformes, fardas, distintivos e insígnias 
e a divulgação de lista atualizada de estabelecimentos creden-
ciados.

Art. 4º - Caberá ao servidor que fizer jus à indenização 
armazenar as notas fiscais de compra do fardamento previsto 
nesta Lei pelo prazo de 01 (um) ano a partir do recebimento 
desta.

 
Parágrafo único. Para efeito de comprovação de regu-

laridade da aquisição da farda ou uniforme junto ao Estado, 
em caso de processo administrativo ou qualquer instrumento 
apuratório, o servidor somente deverá realizar compras junto a 
estabelecimentos comerciais cadastrados pela SEAP confor-
me previsto no art. 3º desta Lei.

Art. 5º Aos contratados temporariamente, nos termos da 
Lei Estadual nº 6.915, de 11 de abril de 1997, para exercer a 
função de Agente Penitenciário Temporário e Auxiliar de Se-
gurança Penitenciária Temporário, será pago mensalmente 
indenização para aquisição do fardamento necessário ao de-
sempenho de suas atividades na proporção de 1/12 (um doze 
avos) da porcentagem determinada no art. 2º desta Lei.

§ 1º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de pres-

tação de serviço será havida como mês integral para efeito do 
cálculo do valor de que dispõe o caput deste artigo.

§ 2º Para atender o disposto no caput deste artigo fica 
dispensada a celebração de termo aditivo ao contrato tempo-
rário de prestação de serviço vigente.

§ 3º - (Vetado).

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da SEAP.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que 
a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa 
Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE DEZEMBRO DE 2017, 196º DA 
INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
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LEI Nº 11.342, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020.

Institui, no âmbito do Poder Executivo, 
como órgão do Sistema de Segurança 
Pública, a Polícia Penal, reorganiza o 
Subgrupo Atividades Penitenciárias do 
Grupo Segurança do Plano Geral de 
Carreiras, Cargos dos Servidores da 
Administração Direta, Autárquica e Fun-
dacional do Poder Executivo Estadual - 
PGCE, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia 
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei institui, no âmbito do Poder Executivo, 
como órgão do Sistema de Segurança Pública, a Polícia Pe-
nal, reorganiza o Subgrupo Atividades Penitenciárias do Grupo 
Segurança do Plano Geral de Carreiras, Cargos dos Servido-
res da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Po-
der Executivo Estadual - PGCE, e dá outras providências.

 
TÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO ESTADUAL

CAPÍTULO I
DA POLÍCIA PENAL

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 2º Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo, 
como órgão do Sistema de Segurança Pública, a Polícia Penal 
do Estado do Maranhão, que tem por atribuição realizar a se-
gurança dos estabelecimentos penais estaduais.

§ 1º A Polícia Penal integrará a estrutura da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária - SEAP.

§ 2º O preenchimento do quadro de servidores da Polícia 
Penal dar-se-á, exclusivamente, por meio de concurso público 
e por meio da transformação dos cargos efetivos de Inspetor 
Estadual de Execução Penal e de Agente Estadual de Execu-
ção Penal em Inspetor de Polícia Penal.

Seção II
Do Inspetor de Polícia Penal

Art. 3º Os cargos efetivos de Agente Estadual de Exe-
cução Penal e de Inspetor Estadual de Execução Penal ficam 
transformados, respectivamente, nos cargos de Inspetor de 
Polícia Penal I e Inspetor de Polícia Penal II, conforme pres-
crições desta Lei.

§ 1º O enquadramento dos atuais ocupantes dos cargos 
de Agente Estadual de Execução Penal e de Inspetor Estadual 
de Execução Penal nos cargos de Inspetor de Polícia Penal (I 
e II) dar-se-á de acordo com a tabela de correlação contida no 
Anexo II.

§ 2º A alteração dos cargos a que se refere o caput deste 
artigo não representa, para todos os fins, inclusive para efei-
to de aposentadoria, descontinuidade em relação à carreira e 
às atuais atribuições desenvolvidas por seus titulares, salvo 
aquelas constantes nesta Lei, de modo a implicar em aprovei-
tamento dos parâmetros e critérios de cálculos utilizados com 
base nos cargos transformados.

Art. 4º As atribuições dos cargos de Inspetor de Polícia 
Penal I e II, que integram a Polícia Penal Estadual são essen-
ciais, próprias e típicas de Estado, têm caráter técnico-científi-
co, na forma da Constituição Federal de 1988.

Parágrafo único. Além de suas atribuições típicas, 
quando investido nas funções de Diretor de Administração 
Penitenciária, Diretor-Adjunto de Administração Penitenciária, 
Diretor de Área da Administração Penitenciária e Assistente 
de Plantão de Estabelecimento Penal, caberá ao Inspetor de 
Polícia Penal o exercício das atribuições descritas na Parte II 
do Anexo IV desta Lei, bem como das constantes em normas 
internas do órgão gerenciador do sistema penitenciário esta-
dual. 

Art. 5º Os servidores ocupantes dos cargos de Inspetor 
de Polícia Penal I e II, no exercício de sua função, dentre ou-
tras estabelecidas em lei, gozam das seguintes prerrogativas:

 I - estabilidade, nos termos da Constituição Federal;

 II - tratamento compatível com o nível do cargo desem-
penhado;

 III - uso privativo das insígnias, vestes e documentos de 
identidade funcional, conforme modelos oficiais e válidos em 
todo território nacional;

IV - exercer o poder de polícia no âmbito do sistema pri-
sional, ou em razão dele;

V - lavrar o registro de ocorrências de segurança penal, 
nos termos do regulamento.

VI - portar arma, ainda que fora de serviço ou aposenta-
do, nos termos da legislação específica;

VII - prioridade em serviço de transporte e comunicação, 
público e privado, quando em serviço de caráter urgente obje-
tivamente comprovado;

VIII - durante o curso de formação técnico-profissional, 
observada a finalidade acadêmica, poderá utilizar, quando au-
torizado previamente, armas de fogo e veículos do Sistema 
Penitenciário, desde que o discente esteja acompanhado por 
Inspetor de Polícia Penal declarado apto e designado para tal 
finalidade;

IX - ter assegurada assistência jurídica do Estado, pe-
rante qualquer juízo ou tribunal, quando acusado da prática 
de infração decorrente do exercício regular do cargo ou em 
razão dele;

X - quando preso, ser recolhido em unidade prisional pró-
pria ou destinada a custodiar ex-servidores do Sistema Peni-
tenciário;

XI - ser conduzido, exclusivamente, em viatura própria 
do Sistema Penitenciário, se preso, salvo em flagrante delito.

CAPÍTULO II
DO CARGO DE AUXILIAR PENITENCIÁRIO

Art. 6º O cargo efetivo de Auxiliar de Segurança Peniten-
ciária, integrante da carreira de Segurança Penal do Subgru-
po Atividades Penitenciárias, do Grupo Segurança, do Plano 
Geral de Carreiras, Cargos dos Servidores da Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual 
- PGCE passa a denominar-se Auxiliar Penitenciário.

Parágrafo único. O cargo de Auxiliar Penitenciário pos-
sui 900 (novecentas) vagas efetivas, com lotação na Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, sendo todas 
originárias do cargo de Auxiliar de Segurança Penitenciária.

Art. 7º Competirá ao Auxiliar Penitenciário o exercício 
das atribuições descritas no Anexo V desta Lei. 
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CAPÍTULO III
DA REORGANIZAÇÃO DO SUBGRUPO ATIVIDADES 

PENITENCIÁRIAS

Seção I
Da Composição do Subgrupo

Art. 8º O Subgrupo Atividades Penitenciárias - AP, do 
Grupo Segurança, do Plano Geral de Carreiras, Cargos dos 
Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional 
do Poder Executivo Estadual - PGCE, é composto, segundo 
suas categorias funcionais, pelos seguintes cargos efetivos:

I - Polícia Penal:

a) Inspetor de Polícia Penal I;

b) Inspetor de Polícia Penal II.

II - Atividades de Apoio à Polícia Penal:

a) Auxiliar Penitenciário.

III - Especialistas:

a) Especialista Penitenciário - Jurídico;

b) Especialista Penitenciário - Psicólogo;

c) Especialista Penitenciário - Assistente Social;

d) Especialista Penitenciário - Enfermagem;

e) Especialista Penitenciário - Terapeuta Ocupacional;

f) Especialista Penitenciário - Pedagogo.

IV - Técnicos:

a) Técnico Penitenciário - Administrativo;

b) Técnico Penitenciário - Técnico de Enfermagem.

§ 1º Os cargos a que se refere o caput deste artigo são 
regidos por esta Lei, pela Lei nº 9.664, de 17 de julho de 2012, 
pela Lei nº 10.224, de 15 de abril de 2015, pela Lei nº 10.293, 
de 18 de agosto de 2015, e pela Lei nº 6.107, de 27 de julho de 
1994, no que couber.

§ 2º É vedado aos integrantes dos cargos que compõem 
o Subgrupo Atividades Penitenciárias - AP o exercício de qual-
quer carreira ou profissão remunerada, inclusive junto a ór-
gãos públicos, ressalvado, desde que haja compatibilidade de 
horários, o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição 
Federal e o desenvolvimento de atividades em Reforço Volun-
tário à Administração Penitenciária (RVAP).

Art. 9º Os ocupantes dos cargos da carreira de Seguran-
ça Penal, de que trata esta Lei, terão exercício na Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, e terão suas 
lotações definidas por ato do Secretário de Estado de Adminis-
tração Penitenciária.

Seção II
Da Estrutura dos Cargos

Art. 10. Os cargos efetivos da carreira Segurança Penal 
do Subgrupo Atividades Penitenciárias, do Grupo Segurança, 
do Plano Geral de Carreiras, Cargos dos Servidores da Admi-
nistração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo 
Estadual - PGCE, são estruturados em carreira, classes e re-
ferências, de acordo com o Anexo I desta Lei. 

Parágrafo único. Os cargos contêm quatro classes (A, 
B, C e Especial), com onze referências, sendo 03 (três) re-
ferências em cada classe, com exceção da Classe Especial 

que possui 02 (duas) referências, conforme estabelecido no 
Anexo I.

Art. 11. A estrutura dos cargos descritos no art. 8º subs-
tituia que consta no item c.2 do Anexo III da Lei n º 9.664, de 
17 de julho de 2012, que passa a vigorar conforme o quadro 
constante do Anexo I desta Lei.

Seção III
Do Ingresso

Art. 12. O ingresso nos cargos de provimento efetivo 
do Subgrupo de Atividades Penitenciárias dar-se-á na classe 
e nível iniciais do respectivo cargo, mediante aprovação em 
concurso público de provas e títulos, observados os requisitos 
fixados no Anexo III desta Lei.

§1º O concurso público para provimento dos cargos a 
que se refere o caput conterá, dentre suas fases, exame mé-
dico, Investigação Social, Curso de Formação Profissional e 
exame psicotécnico, todos de caráter eliminatório. 

§ 2º Além das fases descritas no parágrafo anterior, será 
realizado, apenas para os cargos de Inspetor de Polícia Penal 
(I e II) e Auxiliar Penitenciário, o Teste de Aptidão Física - TAF, 
o qual terá caráter eliminatório.

§3º A investigação social a que se refere o § 1º deste 
artigo tem por finalidade verificar a conduta irrepreensível e a 
idoneidade moral necessárias ao exercício dos cargos, consis-
tindo na comprovação da ausência de antecedentes criminais, 
relativos à acusação de delitos cometidos cuja punibilidade 
não esteja extinta e não tenha ocorrido a reabilitação, com-
preendendo processos na Justiça Comum, na Justiça Fede-
ral, na Justiça Federal Militar e Justiça Eleitoral, bem como a 
apresentação de Certidão Negativa de Antecedentes expedida 
pela Polícia Federal, Polícia Civil e Auditoria Militar, sem pre-
juízo de outras exigências previstas em legislação específica.

§ 4º Para os fins de que trata o § 3º, também será con-
siderada como maus antecedentes a pena de demissão ou 
similar em processo administrativo disciplinar.

Seção IV
Do Desenvolvimento na Carreira

Art. 13. O desenvolvimento dos servidores integrantes 
dacarreira de Segurança Penal do Subgrupo de Atividades 
Penitenciárias, dar-se-á por meio dos institutos da promoção 
e progressão, nos termos da Lei nº 9.664, de 17 de julho de 
2012.

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo poderá regular 
os critérios de desenvolvimento da carreira a que se refere o 
caput deste artigo.

Seção V
Da Jornada de Trabalho, dos Direitos e Deveres dos 
integrantes do Subgrupo Atividades Penitenciárias

Art. 14. As jornadas de trabalho dos servidores integran-
tes do Subgrupo Atividades Penitenciárias serão:

I - 30 (trinta) horas semanais para os cargos de Especia-
lista Penitenciário; e, II - 40 (quarenta) horas semanais para os 
cargos de Inspetor de Polícia Penal I e II, Auxiliar Penitenciário 
e Técnico Penitenciário.

Parágrafo único. A critério do órgão de gestão do siste-
ma penitenciário, as horas semanais trabalhadas poderão ser 
estabelecidas mediante escalas de plantão.

Art. 15. A hierarquia e a disciplina são valores obrigató-
rios visando à integração e à otimização das atribuições dos 
cargos e competências organizacionais pertinentes às ativida-
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des do Sistema Penitenciário.

§ 1º A hierarquia constitui instrumento de controle e efi-
cácia dos atos operacionais com a finalidade de sustentar a 
disciplina e a ética, bem como de desenvolver o espírito de 
mútua cooperação em ambiente de harmonia, confiança e res-
peito.

§ 2º A disciplina norteia o exercício efetivo das atribui-
ções funcionais em face das disposições legais e das deter-
minações emanadas da autoridade competente, estimulando 
a cooperação, o planejamento sistêmico, a troca de informa-
ções, o compartilhamento de experiências e a desburocratiza-
ção das atividades penitenciárias.

§ 3º Os cargos do Subgrupo Atividades Penitenciárias 
obedecem ao poder hierárquico do Inspetor de Polícia Penal.

Art. 16. São deveres dos servidores do Sistema Peni-
tenciário:

I - atender, com prioridade, às requisições de documen-
tos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas 
autoridades judiciárias ou administrativas, para a defesa do 
Estado em juízo;

II - permanecer em seu local de trabalho, ainda que finda 
a escala de serviço, até a chegada do respectivo substituto ou 
a liberação pelo superior, nos casos de serviços considerados 
de natureza essencial, assegurada compensação de jornada;

III - providenciar a atualização no assentamento individu-
al dos seus dados pessoais;

IV - apresentar-se à unidade a que seja vinculado, den-
tro do prazo estabelecido, quando do término da disponibilida-
de, da licença para tratar de interesse particular e dos demais 
afastamentos legais, independentemente de prévia comunica-
ção, ressalvadas as exceções previstas em Lei;

V- entregar declaração de seus bens e valores ao se-
tor competente quando do início e do término do exercício de 
suas atribuições em qualquer cargo ou função;

VI - fomentar e preservar a ordem e a disciplina nas uni-
dades prisionais; e

VII - oferecer suporte especializado às atividades decor-
rentes do atendimento e ressocialização da pessoa presa, da 
pessoa em medida de segurança e do egresso.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a 
necessidade de observância das disposições constantes do 
art. 209, da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, do art. 32 da 
Lei nº 8.593, de 27 de abril de 2007, e dos demais diplomas 
legais aplicáveis.

Art. 17. É vedado aos servidores do Sistema Penitenci-
ário:

I - deixar de comparecer injustificadamente ao trabalho;
 
II - praticar qualquer ato de discriminação, tais como de 

gênero, raça, crença, religião ou orientação sexual;

III - revelar fato, senha ou informação de natureza reser-
vada ou sigilosa de que tenha ciência em razão do cargo ou 
função;

IV - modificar sistema de informação, programa de in-
formática, nele inserir e/ou apagar dados, sem autorização ou 
determinação de autoridade competente;

V - dedicar-se a qualquer ocupação estranha ao serviço 
no horário e local de trabalho;

VI - retirar qualquer equipamento, objeto ou documento 
das repartições públicas, salvo quando previamente autoriza-

do pela autoridade competente, excetuando as atividades que 
motivadamente assim o exigirem;

VII - fazer cobranças ou despesas em desacordo com o 
estabelecido na legislação fiscal e financeira aplicável à Admi-
nistração Pública;

VIII - deixar de prestar informação em procedimento ad-
ministrativo, quando intimado, ou de atender à convocação da 
autoridade penitenciária, correcional ou de seus representan-
tes, salvo por motivo justificado;

IX - exercer cargo ou função antes de atendidos os re-
quisitos legais ou continuar a exercê-los sabendo ser indevido;

X - ter sob suas ordens, em cargo em comissão ou fun-
ção de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o se-
gundo grau ou afim, salvo se tratar de servidor ocupante de 
cargo em provimento efetivo ou de função pública já lotado 
anteriormente na mesma unidade;

XI - conceder ou receber indevidamente diárias;

XII - recusar-se injustificadamente a ser submetido à ins-
peção médica determinada por autoridade competente;

XIII - incitar a desordem e a indisciplina nas unidades 
prisionais;

XIV - deixar de comunicar ao superior imediato, ou equi-
valente, qualquer informação que tiver conhecimento sobre 
fato que possa causar comoção ou repercussão negativa para 
a administração prisional;

XV - permutar serviço ou turno de trabalho sem auto-
rização do superior imediato ou em desacordo com a norma 
vigente;

XVI - dificultar ao servidor de hierarquia inferior a apre-
sentação ou o recebimento de representação, petição ou notí-
cia que pretenda oficializar;

XVII - publicar, divulgar ou concorrer para a publicação, 
sem a devida autorização da autoridade competente, nos 
meios de comunicação existentes, de documentos oficiais, 
ainda que não classificados com grau de sigilo, ou de fatos 
ocorridos na unidade prisional;

XVIII - deixar de executar o serviço para o qual tenha 
sido designado;

XIX - omitir-se nos cuidados com a integridade física ou 
moral de preso sob sua custódia, ainda que provisória;

XX - negligenciar a guarda de documentos, objetos ou 
valores que receber em razão do serviço, possibilitando que 
se danifiquem, extraviem ou que sejam subtraídos por outrem;

XXI - praticar, em serviço ou em decorrência dele, ofen-
sas físicas, verbais ou escritas, ainda que por meio eletrônico, 
contra servidores ou terceiros, salvo se em legítima defesa;

XXII - recusar-se a exercer a função em que se encontrar 
legalmente investido sob a alegação de evitar risco pessoal ou 
outro motivo sem justificativa legal;

XXIII - omitir-se na apuração de falta disciplinar ou, não 
sendo competente para a investigação, deixar de comunicá-la 
à autoridade competente;

XXIV - dar causa à investigação e a procedimento admi-
nistrativo disciplinar contra servidor, imputando-lhe infração de 
que sabe inocente;

XXV - ceder a terceiros ou fazer uso indevido de docu-
mento funcional, arma, algema ou bens do Estado;

XXVI - aplicar indevidamente dinheiro público ou particu-
lar de que tiver a posse, em razão de suas funções;
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XXVII - exercer qualquer atividade remunerada quando 
o servidor se encontrar licenciado para tratamento de saúde, 
salvo quando compatível com a licença concedida e quando a 
atividade for licitamente acumulável.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a 
necessidade de observância das disposições constantes do 
art. 210, da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, do art. 33 da 
Lei nº 8.593, de 27 de abril de 2007, e dos demais diplomas 
legais aplicáveis.

Art. 18. O cometimento de crimes hediondos, na forma 
da Lei Federal nº 8.072, de 25 de julho de 1990, é considerado 
falta gravíssima, punível com demissão, cassação de aposen-
tadoria e/ou destituição de cargo em comissão.

Art. 19. Os demais servidores do Subgrupo Atividades 
Penitenciárias, no exercício de suas funções, gozam das se-
guintes prerrogativas, dentre outras estabelecidas em lei:

I - estabilidade, nos termos da Constituição Federal;

II - tratamento compatível com o nível do cargo desem-
penhado;

III - uso privativo das insígnias, vestes e documentos de 
identidade funcional, conforme modelos oficiais e válidos em 
todo território nacional;

IV - prioridade em serviço de transporte e comunicação, 
público e privado, quando em serviço de caráter urgente, obje-
tivamente comprovado;

V - ter assegurada assistência jurídica do Estado, pe-
rante qualquer juízo ou tribunal, quando acusado da prática 
de infração decorrente do exercício regular do cargo ou em 
razão dele;

VI - ser recolhido em unidade prisional própria ou desti-
nada a custodiar ex-servidores do Sistema Penitenciário quan-
do preso;

VII - ser conduzido, exclusivamente, em viatura própria 
do Sistema Penitenciário, se preso, salvo flagrante delito.

Seção VI
Da Política Remuneratória do Subgrupo Atividades

Penitenciárias

Art. 20. Os servidores do Subgrupo Atividades Peniten-
ciárias são remunerados por subsídio, vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de re-
presentação ou outra espécie remuneratória, excetuando-se:

I - gratificação natalina;

II - adicional de férias;

III - adicional noturno;

IV - adicional por serviço extraordinário;

V - abono de permanência, na forma do art. 40, §19, da-
Constituição Federal, do art. 2º, § 5º, e do art. 3º, § 1º, da 
Emenda Constitucional nº 41/2003;

VI - retribuição pelo exercício de cargo em comissão e 
função de chefia;VII - retribuição pelo exercício em local de 
difícil provimento;

VIII - Retribuição por Reforço Voluntário à Administração 
Penitenciária (RVAP);

IX - adicional de insalubridade;

X - auxílio alimentação;

XI - outras vantagens de natureza indenizatória previstas 

em Lei.

Parágrafo único. Estão compreendidas, no subsídio 
dos Inspetores de Polícia Penal e Auxiliar Penitenciário, as se-
guintes parcelas:

I - vencimento-base;

II - gratificação pelo risco de vida;

III - gratificação especial de exercício;

IV - gratificação de dedicação exclusiva.

Art. 21. O subsídio dos cargos de Inspetor de Polícia 
Penal I e II, do Subgrupo Atividades Penitenciárias, manterá 
a correlação do enquadramento dos respectivos cargos trans-
formados de Agente Estadual de Execução Penal e Inspetor 
Estadual de Execução Penal, conforme Anexos I e II.

Seção VII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 22. Observado o disposto nesta Lei, a arquitetura do 
cargo de Especialista Penitenciário e a arquitetura do cargo de 
Técnico Penitenciário são as constantes da Lei nº 10.293 de 
18 de agosto de 2015.

Art. 23. Compete ao Secretário de Estado de Adminis-
tração Penitenciária estabelecer ou modificar os modelos de 
identidade funcional, de distintivos, insígnias, vestes e outros 
elementos de identificação da instituição e de seus servidores, 
sendo vedada a expedição desses para uso de pessoas estra-
nhas ao quadro de servidores do Sistema Penitenciário.

Art. 24. Os cargos em comissão de Diretor-Geral de Po-
lícia Penal do Estado do Maranhão, Gestor da Polícia Penal, 
Diretor de Unidade Penitenciária, Diretor de Segurança Peni-
tenciária e a função de Assistente de Plantão de Estabeleci-
mento Penal serão ocupados privativamente por servidores da 
carreira de Inspetor de Polícia Penal.

Parágrafo único. O prazo para que sejam feitas as 
substituições necessárias ao cumprimento do disposto neste 
artigo será de 2 (dois) anos, contados da data da publicação 
desta Lei, prorrogável uma única vez, por igual período, me-
diante ato motivado do Secretário de Estado de Administração 
Penitenciária.

Art. 25. Os cargos de Gestor e Supervisor da Secreta-
ria de Estado de Administração Penitenciária serão ocupados, 
preferencialmente, por servidores efetivos da SEAP, salvo ex-
ceções, mediante ato motivado do Secretário de Estado de Ad-
ministração Penitenciária, observado, em todo caso o disposto 
no parágrafo único do art. 24.

Parágrafo único. O exercício das funções dos cargos a 
que se refere o caput deste artigo deve considerar a necessi-
dade de observância das qualificações técnicas exigidas por 
cada área.

Art. 26. Os contratados temporários da Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária, regidos pela Lei nº 6.915, 
de 11 de abril de 1997, e pela Lei nº 10.678 de 13 de setembro 
de 2017, não integrarão, sob qualquer hipótese, a Polícia Pe-
nal do Estado do Maranhão.

Art. 27. É vedada a cessão ou disposição dos servidores 
do Grupo de Atividades Penitenciárias, salvo quando precedi-
das de requisição do Chefe do Poder Executivo Estadual para 
o exercício de funções de excepcional interesse público, devi-
damente fundamentado.

Art. 28. Os cargos de Inspetor de Polícia Penal I e II, 
sem implicar qualquer aumento de despesa, constituem, ao 
todo, 906 (novecentas e seis) vagas, com lotação na Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, sendo 
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originárias do cargo de Agente Estadual de Execução Penal e 
do cargo de Inspetor Estadual de Execução Penal.

Parágrafo único. Os cargos de Inspetor de Polícia Pe-
nal II, quando vagos, serão automaticamente, transformados 
em Inspetor de Polícia Penal I, no limite de seus quantitativos.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO 

MARANHÃO

Art. 29. O caput do art. 20 da Lei nº 10.145, de 15 de 
outubro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20. Os membros do Conselho Penitenciário do Estado do 
Maranhão perceberão gratificação pela participação nas sessões do 
Conselho, observados regras e valores fixados em decreto do Poder 
Executivo.

(...)” (NR).
CAPÍTULO V

DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Art. 30. O Poder Executivo, por meio da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária - SEAP, poderá firmar 
parcerias com órgãos públicos, entidades privadas e demais 
organizações/instituições da sociedade civil, visando ampliar 
o acesso ao mercado de trabalho para presos e egressos do 
sistema prisional.

§ 1º Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, 
a Administração Pública poderá ceder espaço no interior de 
unidades prisionais, autorizar o uso de bens públicos ou con-
ceder outros benefícios com vistas a possibilitar a implantação 
de oficinas de trabalho.

§2º As tarifas de água, esgoto e energia elétrica relacio-
nadas às atividades exercidas pelos parceiros no interior das 
unidades prisionais poderão ser custeadas pela SEAP, ressal-
vados os casos em que os valores pagos pela Administração 
forem superiores aos seus custos incorridos por preso, oca-
sião em que o parceiro reembolsará, mensalmente, a diferen-
ça respectiva.

§3º Em caso de rescisão ou extinção da parceria em que 
houver sido autorizado ou cedido o uso de espaço ou bem 
público, havendo deterioração por parte do parceiro, a este 
caberá arcar com os custos necessários para a reforma ou 
recuperação do bem.

§ 4º A autorização a que se refere este artigo compre-
ende também a formalização de parcerias para criação de 
oportunidades de trabalho externo, bem como de quaisquer 
outras medidas que contribuam para a ampliação de acesso 
dos presos e egressos ao mercado de trabalho.

Art. 31. Ficam alteradas, na estrutura da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária - SEAP, as nomencla-
turas dos cargos em comissão constantes do Anexo VI desta 
Lei.

Art. 32. Ficam criadas, na estrutura da Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária, sem aumento de despe-
sas, as seguintes unidades administrativas:

I - Unidades Prisionais:

a) Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 9;

b) Unidade Prisional de Ressocialização de Governador 
Nunes Freire;

c) Unidade Prisional de Ressocialização de Carolina;

d) Unidade Prisional de Ressocialização de Tutóia;

e) Unidade Prisional de Ressocialização de Segurança 

Máxima;

f) Unidade Prisional de Ressocialização de Barra do Cor-
da;

g) Unidade Prisional de Ressocialização de Colinas;

h) Unidade Prisional de Ressocialização de São João 
dos Patos.

II - Penitenciárias:

a) Penitenciária Regional de Governador Nunes Freire;

b) Penitenciária Regional de Brejo.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33. As despesas decorrentes da aplicação das dis-
posições desta Lei correrão por conta de dotação orçamen-
tária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 
- SEAP, suplementada, se necessário.

Art. 34. Nenhum dispositivo desta Lei que eventual-
mente gere contradição com as vedações constantes da Lei 
Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, será 
aplicado na vigência da referida norma federal.

Art. 35. O Poder Executivo poderá regulamentar, me-
diante Decreto, o disposto nesta Lei.

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e a execução da presente Lei pertencerem que 
a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa 
Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE SETEMBRO DE 2020, 199º DA 
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil
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 ANEXO 1 
  SUBGRUPO ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS 

GRUPO SUBGRUPO CARREIRA CATEGORIA
FUNCIONAL CARGO CLASSE REF.

Segurança Atividades
Penitenciárias

Segurança
Penal

Polícia
 Penal

Inspetor de
 Polícia Penal I

A
1
2
3

B
4
5
6

C
7
8
9

Especial
10
11

Inspetor 
de Polícia  

Penal II

A
1
2
3

B
4
5
6

C
7
8
9

Especial 
10

11

Apoio Auxiliar 
Penitenciário 

A

1

2

3

B
4

5
6

C
7
8
9

Especial 
10

11

Especialistas

Especialista 
Penitenciário

(Jurídico, 
Psicólogo,
Assistente 

Social,
Enfermagem, 

Terapeuta
Ocupacional e 

Pedagogo)

A

1

2

3

B

4

5

6

C
7

8
9

Especial 
10
11

Técnicos 

Técnico 
Penitenciário

Administrativo

A

1
2
3

B

4
5
6

C

7
8
9

Especial 
10
11

Técnico 
Penitenciário - 

Técnico de 
Enfermagem 

A

1
2
3

B

4

5

6

C

7
8
9

Especial 
10
11

ANEXO II 

CORRELAÇÃO DE CARGOS (ENQUADRAMENTO)

TABELA A - ENQUADRAMENTO
                                                                                                                      

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA 

DE

CARGOS 

PARA

CARGOS 

 AGENTE ESTADUAL DE EXECUÇÃO PENAL

INSPETOR ESTADUAL DE EXECUÇÃO PENAL

INSPETOR DE POLÍCIA PENAL I 

INSPETOR DE POLÍCIA PENAL II

CLASSE REFERÊNCIA CLASSE REFERÊNCIA

1

1

A

1
2 2

3 3

2
4

B
4

5 5
6 6

ESPECIAL
7

C
7

8 8
9 9

ESPECIAL SÊNIOR
10

ESPECIAL 
10

11 11
 

Constituição: Inspetor de Polícia Penal 

TABELA B - INSPETOR DE POLÍCIA PENAL I 
Carga horária: 40 horas semanais

CARGO 
ORIGINÁRIO QUANTIDADE CLASSE REFERÊNCIA

Agente Estadual de 
Execução Penal 870

    A 1 2 3

    B 4 5 6

    C 7 8 9

Especial 10 11

TABELA B - INSPETOR DE POLÍCIA PENAL II 
Carga horária: 40 horas semanais

CARGO 
ORIGINÁRIO QUANTIDADE CLASSE REFERÊNCIA

Inspetor Estadual de 
Execução Penal 36

    A 1 2 3

    B 4 5 6

    C 7 8 9

Especial 10 11
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ANEXO III 
REQUISITOS GERAIS PARA INGRESSO NO SUBGRUPO 

ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS

REQUISITOS GERAIS PARA INGRESSO NO SUBGRUPO ATIVIDADES 
PENITENCIÁRIAS

1) O ingresso no Subgrupo de Atividades Penitenciárias, dar-se-á 
nos termos desta Lei, considerando o art. 37, incisos I, II, III e VIII da 
Constituição Federal, art. 19, incisos I, II, III e VIII da Constituição do 
Estado do Maranhão e art. 7º e art. 8º, incisos I a VIII da Lei nº 6.107, de 
27 de julho de 1994.

2) O concurso referido no caput deste artigo será composto pelas 
seguintes etapas:
a) provas e títulos;
b) Teste de Aptidão Física (apenas para os cargos de Inspetor de Polícia 
Penal I e II e Auxiliar Penitenciário);
c) comprovação de idoneidade, conduta ilibada e Investigação Social;
d) prova de aptidão psicológica e Exame Psicotécnico;
e) exame médico;
f) curso de formação técnico-profissional.

3) As instruções reguladoras do concurso público serão publicadas em 
edital, o qual deverá especificar:
a) o número de vagas a serem preenchidas para a matrícula no curso de 
formação técnico-profissional;
b) o limite de idade mínima do candidato, sendo 18 anos completos na 
data da posse;
c) as condições exigidas de sanidade física e psíquica;
d) os conteúdos sobre os quais versarão as provas, testes e os 
respectivos programas;
e) o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas, inclusive 
as de capacidade física;
f) as técnicas psicológicas a ser aplicadas; e
g) o caráter eliminatório e/ou classificatório das etapas do concurso a 
que se refere este artigo, observadas as disposições legais. 

4) O ingresso no quadro de cargos de provimento efetivo de que trata esta 
Lei dar-se-á na classe inicial do respectivo cargo, mediante aprovação 
em concurso público de provas e títulos, observados os requisitos aqui 
fixados.

5) O curso de formação a que se refere esta Lei ocorrerá em horário 
integral e terá duração definida em regulamento e grade curricular 
específica, não podendo exceder a 60 (sessenta) dias.

6) Os candidatos aprovados e classificados em todas as etapas do 
concurso serão convocados para ingresso no curso específico de 
formação profissional, obedecendo ao limite de vagas fixado pelo edital.

7) A classificação final dos candidatos será determinada pelas notas 
obtidas em todas as etapas do concurso.

8) São requisitos gerais para ser provido em cargo público no Subgrupo 
Atividades Penitenciárias:
a) ter sido aprovado em concurso público;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros 
e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos políticos, na 
forma do art. 13 do Decreto Federal nº 70.436, de 18 de abril de 1972;
c) gozar dos direitos políticos;
d) estar quite com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos 
do sexo masculino;
f) ter 18 anos completos na data da posse;
g) possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em investigação 
social;
h) não ter sido demitido do serviço público em qualquer nível da 
Federação;
i) não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer 
órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
j) não possuir registro de antecedentes criminais;
k) ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Além dos requisitos gerais acima descritos, os ocupantes dos 
cargos de Inspetor de Polícia Penal, de Auxiliar Penitenciário e de 

Especialista Penitenciário e Técnico Penitenciário deverão observar, 
respectivamente, 

os requisitos específicos constantes dos Anexos V e VI desta Lei e os 
descritos na Lei nº 10.293 de 18 de agosto de 2015.

ANEXO IV 
   DESCRIÇÃO DOS CARGOS DE INSPETOR 

DE POLÍCIA PENAL I E II
         

ARQUITETURA DOS CARGOS DE INSPETOR DE POLÍCIA PENAL I E II

ESTRUTURA:

GRUPO SEGURANÇA

SUBGRUPO ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS

CARREIRA SEGURANÇA PENAL 

CARGO INSPETOR DE POLÍCIA PENAL 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS RESPONSABILIDADES 

Elaborar e desenvolver políticas públicas de execução e tratamento penal e reintegração dos 
presos; Participar do planejamento, supervisão, assessoramento e operação da Execução 
Penal, inteligência Penal, Monitoração eletrônica, procedimentos disciplinares além da 
segurança, vigilância e custódia de presos e pessoas em medida de segurança.

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS RESPONSABILIDADES

I - Segurança Penal:

a) Planejar, dirigir, assessorar e executar atividades de Execução Penal, Monitoração 
eletrônica, procedimentos disciplinares, segurança, vigilância, custódia de presos e medida de 
segurança, da execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos;
b) Desempenhar ações preventivas e repressivas para coibir o uso de substâncias ilícitas, o 
cometimento de crimes ou transgressões, em locais vinculados ou de interesse do Sistema 
Penitenciário, bem como coibir a entrada e permanência de armas, objetos ou instrumentos
ilícitos que atentam contra a segurança do estabelecimento penitenciário ou a integridade 
física de pessoas;
c) Realizar movimentação e escolta interna e externa dos presos, garantindo a segurança dos 
profissionais e os atendimentos;
d) Executar ações de vigilância interna e externa dos estabelecimentos penitenciários, 
inclusive em muralhas e guaritas, bem como em órgãos e locais vinculados ou de interesse 
do Sistema Penitenciário;
e) Conduzir veículos oficiais, aeronaves, embarcações e viaturas de transportes de presos, 
para os quais esteja habilitado;
f) Exercer atividades de escolta de autoridades do sistema penitenciário ou demais servidores, 
quando expressamente autorizado pela autoridade competente;
g) Adotar as medidas necessárias ao cumprimento dos alvarás de soltura, obedecidas às 
normas próprias;
h) Prestar assistência em situações de emergência, ainda que em folga ou férias como 
primeiros socorros, combate a incêndios, transporte de enfermos, motins, rebeliões, fugas e 
outras situações assemelhadas;
i) Realizar busca pessoal e veicular, no caso de fundada suspeita de prática de infração penal 
ou no cumprimento de mandados, bem como efetuar prisões e recaptura de presos;
j) Efetuar junto com Auxiliar Penitenciário a conferência periódica da população carcerária, 
conforme dispuser as portarias e/ou regulamentos.

II - Gestão Pública:

a) Elaborar e desenvolver políticas públicas de execução e tratamento penal;
b) Dirigir e assessorar unidades penais e administrativas da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária;
c) Preencher relatórios, formulários e comunicações internas e externas, registrar dados e 
mantê-los atualizados e devidamente organizados;
d) Registrar as ocorrências em livro especial e oficial ou em sistema próprio;
e) Desempenhar atividades de coordenação e fiscalização dos Especialistas Penitenciários, 
Técnicos Penitenciários e Auxiliares Penitenciários;
f) Ministrar treinamentos e instruções quando qualificado e indicado ou autorizado pela 
autoridade competente e desenvolver conteúdo pedagógico;
g) Realizar sindicâncias, averiguações e inspeções em órgãos e estabelecimentos penais;
h) Cumprir, fazer cumprir e executar as determinações e diretrizes superiores e atividades de 
competência da unidade em que tenha exercício para o cumprimento das funções da SEAP;
i) Frequentar cursos de formação, aperfeiçoamento e treinamentos inerentes às suas 
atividades;
j) Compor grupos de trabalho de intervenção, segurança, inteligência ou força, quando 
determinado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária. 

III - Atendimento e Humanização:

a) Participar de programas e ações voltadas à reintegração dos presos;
b) Compor comissões técnicas de classificação, do conselho disciplinar e sindicâncias 
administrativas;
c) Informar ao preso sobre seus direitos e deveres conforme normas vigentes;
d) Analisar o encaminhamento de presos a atendimentos especializados;
e) Fiscalizar o trabalho e o comportamento da população carcerária, observando os 
regulamentos e normas;
f) Verificar e comunicar a administração sobre as condições de limpeza e higiene das celas e 
instalações sanitárias de uso dos presos.
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IV - Inteligência Penal:

a) Atuar em conformidade com os procedimentos de segurança penitenciária e de Inteligência 
organizacional;
b) Realizar a coleta e o lançamento de dados e alimentar os sistemas de informações penais 
e elaborar estudos de suporte à decisão;
c) Monitorar eletronicamente presos e veículos oficiais, através de circuito fechado de 
televisão, GPS ou outros métodos;
d) Operar sistema de rádio comunicação na área do sistema penitenciário interna e 
externamente;
e) Executar, promover ou assistir ações relacionadas aos fins da Administração Penitenciária 
através de técnicas de averiguação e pesquisa, desempenhando trabalhos que envolvam 
técnicas de inteligência, contrainteligência e monitoramento diversos;
f) Operar os sistemas corporativos e de inteligência a fim de sistematizar elementos e 
informações para apuração das infrações penais, administrativas e disciplinares;

V - Além das atribuições constantes dos incisos I a IV deste Anexo, os ocupantes dos cargos 
de Inspetor de Polícia I e Inspetor de Polícia II deverão cumprir, respectivamente, as seguintes 
atribuições específicas:

Atribuições específicas do Inspetor de Polícia Penal I:

a) Realizar atividades envolvendo o planejamento e execução de serviços de segurança, 
vigilância, custódia de presos recolhidos nos estabelecimentos penais na execução das 
penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e das medidas de segurança; executar 
programas e ações voltadas à execução penal para reintegração dos presos;
b) Garantir a ordem, vigilância, disciplina e a segurança das unidades penais e dos presos;
c) Fazer rondas periódicas e manter a segurança do estabelecimento penal;
d) Fiscalizar o trabalho e o comportamento da população carcerária, observando os 
regulamentos e normas próprias, conforme a Lei de Execução Penal - LEP e outros 
documentos internacionais;
e) Informar às autoridades superiores sobre as ocorrências surgidas no período de trabalho;
f) Verificar e comunicar a administração as condições de limpeza e higiene das celas e 
instalações sanitárias de uso dos presos;
g) Operar sistema de rádio-comunicação na área do sistema penal interna e externamente; 
h) Coordenar trabalhos desenvolvidos na sua área;
i) Fiscalizar a entrada e a saída de pessoas e veículos dos estabelecimentos penais, incluindo 
a execução de revistas corporais; II - Atendimento e Humanização:
g) Operar sistema de rádio-comunicação na área do sistema penal interna e externamente; 
h) Coordenar trabalhos desenvolvidos na sua área;
i) Fiscalizar a entrada e a saída de pessoas e veículos dos estabelecimentos penais, incluindo 
a execução de revistas corporais;

Atribuições específicas do Inspetor de Polícia Penal II:

a) Coordenar e realizar atividades envolvendo planejamento e execução de serviços de 
segurança, vigilância e custódia de presos recolhidos nos estabelecimentos penais na 
execução das penas privativa de liberdade, restritivas de direitos e das medidas de segurança; 
coordenar e executar programas e ações voltadas à execução da pena para reintegração dos 
presos; responsabilidade e controle das armas e equipamentos sob sua guarda; assessorar 
e dirigir unidades penais;
b) Manter a ordem, disciplina e a segurança nas dependências dos estabelecimentos penais, 
fiscalizando as atribuições dos Auxiliares Penitenciários;
c) Responsabilizar, controlar e receber armas e equipamentos utilizados no período de 
plantão, assegurando se os mesmos estão em perfeitas condições;
d) Zelar pela disciplina e vigilância dos presos, para evitar perturbações da ordem e infrações 
disciplinares;
e) Promover a distribuição dos internos pelas dependências, de acordo com as ordens 
recebidas, fiscalizando o seu cumprimento;
f) Advertir os internos, quando necessário, a fim de assegurar o cumprimento das normas, 
procedimentos e regras estabelecidas em regimentos internos;
g) Fiscalizar as refeições, o lazer e o trabalho dos internos, zelando pelo asseio dos blocos, 
pavilhões e pela disciplina, a fim de evitar irregularidades e perturbações;
h) Em circunstâncias anormais, fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos dos 
Estabelecimentos penais, incluindo a execução de revista corporal;
i) Determinar aos Auxiliares Penitenciários a revista da entrada e saída de viaturas, de acordo 
com as normas superiores, e procedimentos pertinentes;
j) Coordenar entrega de internos às escoltas, quando transferidos para outros estabelecimentos 
ou em deslocamentos legalmente autorizado e revistados;
k) Integrar, quando necessário, as escoltas responsáveis pelos deslocamentos internos e 
externos de presos nos estabelecimentos penais;
l) Registrar em livro oficial e elaborar relatórios das ocorrências extraordinárias toda rotina 
do estabelecimento penal, para conhecimento da autoridade superior e tomada de decisão;
m) Executar outras tarefas correlatas conforme a legislação pertinente; 

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO

I - Possuir nível superior em instituição de ensino credenciada pelo MEC;
II - Possuir Carteira Nacional de Habilitação - categoria B;
III - ser aprovado em concurso público;
IV - comprovar a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestada em laudo 
conclusivo fornecido por psicólogo credenciadopela Polícia Federal.

RELAÇÃO FUNCIONAL

Auxiliar Penitenciário
Especialista Penitenciário - Jurídico
Especialista Penitenciário - Assistente Social;
Especialista Penitenciário - Psicólogo;
Especialista Penitenciário - Pedagogo;
Especialista Penitenciário - Terapeuta Ocupacional;
Especialista Penitenciário - Enfermagem;
Técnico Penitenciário - Administrativo
Técnico Penitenciário- Técnico de Enfermagem.

PARTE II: ATRIBUIÇÕES DO INSPETOR DE POLÍCIA PENAL QUANDO INVESTIDO NA 
FUNÇÃO DE:

I - DIREÇÃO:

a) exercer com exclusividade, a atividade de direção de unidade prisional ou administrativa, 
com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo;

b) dirigir, supervisionar e fiscalizar todas as atividades operacionais e administrativas, bem 
como coordenar e cooperar com a atividade de inteligência do órgão ou unidade prisional sob 
sua direção;
c) assegurar a eficácia dos princípios institucionais do Sistema Prisional, no âmbito de sua 
competência, na unidade prisional;

d) dar cumprimento às determinações judiciais, alvarás de soltura e benefícios judiciais, 
observando os trâmites legais e a normativa interna desta SEAP, além de prestar as 
informações que lhe forem solicitadas pelos Juízes e Tribunais, pelo Ministério Público, pelo 
Conselho Penitenciário e por entidades públicas;

e) autorizar o remanejamento dos presos nas áreas do estabelecimento prisional, a concessão 
de visitas assistidas e especiais ao estabelecimento prisional;

f) fornecer informações relativas à situação carcerária dos presos e sobre o Programa 
Individualizado da Pena;

g) decidir sobre a utilização dos pavilhões do estabelecimento prisional;

h) instaurar e presidir Investigação Preliminar Disciplinar e Procedimento Disciplinar em sua 
unidade prisional, aplicando penalidades disciplinares aos presos, dentro de sua competência 
regimental;

i) Cumprir, fazer cumprir e executar as determinações e diretrizes superiores e atividades de 
competência da unidade em que tenha exercício para o cumprimento das funções da SEAP;

j) exercer outras atividades correlatas.

Parágrafo único. Considera-se, na unidade prisional, autoridade penitenciária o Inspetor de 
Polícia Penal investido na função de Direção.

II - DIREÇÃO ADJUNTA:

a) exercer com exclusividade, a atividade de direção adjunta de unidade prisional ou 
administrativa;

b) assessorar o Diretor, no âmbito de sua competência, visando à eficácia dos princípios 
institucionais do Sistema Prisional;

c) dirigir, supervisionar e fiscalizar as atividades operacionais e administrativas do órgão ou 
unidade prisional sob sua direção;

d) substituir interinamente a função de direção, na ausência do titular, quando designado pela 
autoridade competente;

e) coordenar os grupos de atuação tática da unidade, de acordo com as diretrizes e normas 
da pasta;

f) exercer outras atividades correlatas.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS RESPONSABILIDADES

I - auxiliar o Inspetor de Polícia Penal a realizar a guarda e vigilância interna da Unidade 
Prisional, apoiando na ordem, segurança e disciplina;

II - receber e incluir o preso nas regras e normas da Unidade Prisional;

III - acompanhar e monitorar a movimentação de presos, nas dependências internas da Unidade 
Prisional, em deslocamentos diversos, de acordo com as determinações legais, encaminhando-
os para atendimento nos diversos setores sempre que se fizer necessário;

IV - observar as condições de segurança, estrutural e disciplinares, dos presos em suas 
atividades, individuais e coletivas, com a finalidade de detectar problemas e situações anormais;

V - orientar os presos quanto às normas disciplinares, divulgando os direitos, deveres e 
obrigações conforme normativas legais;

VI - efetuar o controle de visitantes e revistar toda pessoa previamente autorizada que pretenda 
ingressar na Unidade Prisional;

VII - controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e volumes, conforme normas específicas 
da unidade;

VIII - efetuar a conferência periódica dos presos de acordo com as normas da unidade;

IX - verificar e conferir os materiais e as instalações do posto de trabalho, zelando pelos 
mesmos;
X - realizar o monitoramento via Circuito Fechado de Televisão - CFTV;

XI - operar os sistemas de informações prisionais, registrar informações, elaborar estudos de 
suporte a decisão, bem como alimentar os 

XII - operar máquinas, veículos, aparelhos, dispositivos, instrumentos, equipamentos e 
sistemas necessários às atividades de segurança prisional, técnico-administrativas, de apoio 
logístico e da atividade de monitoramento e inteligência;

XIII - fazer relatórios e efetuar registros de suas atividades e mantê-los atualizados;

XIV - auxiliar em sindicâncias, averiguações e inspeções em órgãos e estabelecimentos penais, 
quando demandado pelo Inspetor de Polícia Penal;

XV - coibir o uso e tráfico de substâncias ilícitas, o cometimento de crimes e transgressões, 
a comunicação não autorizada de presos com o mundo exterior, a entrada e permanência de 
armas, objetos ou instrumentos ilícitos, ou vedados ou mesmo que atentem contra a segurança
do estabelecimento penal ou a integridade física das pessoas;

XVI - assistir ações relacionadas à segurança prisional interna e externa, técnicas de 
inteligência, contra inteligência e monitoramentos diversos;

XVII - atuar em conformidade com os procedimentos de segurança prisional e de inteligência 
organizacional;

XVIII - desempenhar atividades de coordenação e fiscalização dos demais profissionais de 
mesma carreira, sempre que determinado;

XIX - auxiliar nos treinamentos, sempre que indicado ou autorizado pela direção da unidade ou 
pela Gestão Superior do Sistema Penitenciário;

XX - preencher formulários, redigir e registrar dados, comunicações internas e externas e 
informações pertinentes ao setor de atuação;

XXI - desempenhar outras atividades em consonância com a lei de execuções penais.

REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO

I - Possuir Certificado de Conclusão de Nível Médio em instituição de ensino credenciada pelo 
Ministério da Educação - MEC;

II - Ser aprovado em Concurso Público;

III - Possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH, de categoria compatível com a condução 
de veículos automotores, à exceção de motocicletas.

ANEXO VI 
ALTERAÇÃO DE NOMECLATURA DE CARGO EM COMISSÃO 

DE PARA 

CARGO SIMB QTD. CARGO SIMB. QTD.

Secretário Adjunto de 
Segurança Penitenciária 

ISOLADO 01
Diretor-Geral de Polícia Penal do 

Estado do Maranhão 
ISOLADO 01

Gestor de Segurança 
Penitenciária 

DGA 01 Gestor de Polícia Penal DGA 02

TOTAL 02 TOTAL 02

III - DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA:

a) exercer com exclusividade, a atividade de gerência da unidade prisional ou administrativa;
b) gerenciar, supervisionar e fiscalizar as atividades operacionais e administrativas do órgão ou 
unidade sob sua coordenação, em especial sua área de gerência;

c) substituir interinamente a função de direção, na ausência do titular e do adjunto, quando 
designado pela autoridade competente;

d) assegurar na unidade a eficácia dos princípios institucionais do Sistema Prisional, 
observando o âmbito da competência;

e) assessorar, no âmbito sua competência, a direção da unidade prisional ou administrativa, 
visando à eficácia dos princípios institucionais do Sistema Prisional;

f) orientar os coordenadores e chefes de plantão sobre as medidas de precaução a ser 
adotadas no desenvolvimento das atividades;

g) exercer outras atividades correlatas.

IV- ASSISTENTE DE PLANTÃO DE ESTABELECIMENTO PENAL (Chefe):

a) exercer com exclusividade, a atividade de coordenação e chefia de setor ou equipes de 
unidade prisional e/ou administrativa;

b) coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades operacionais e administrativas do órgão 
ou unidade prisional sob sua supervisão;

c) assessorar, no âmbito sua competência, a gerência de unidade prisional ou administrativa, 
visando à eficácia dos princípios institucionais do Sistema Prisional;

d) assegurar a execução dos procedimentos operacionais padronizados, bem como rondas 
diurnas e/ou noturnas nos postos de vigilância;

e) efetuar a distribuição das tarefas de vigilância nas muralhas, nos alambrados e nas guaritas, 
de escolta interna e externa de presos e dos postos de trabalho;

g) garantir a execução dos programas de atendimento e humanização em sua unidade;

h) exercer outras atividades correlatas.

ANEXO V 
DESCRIÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR PENITENCIÁRIO 

ARQUITETURA DOS CARGOS DE AUXILIAR PENITENCIÁRIO

ESTRUTURA:

GRUPO SEGURANÇA

SUBGRUPO ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS

CARREIRA SEGURANÇA PENAL 

CATEGORIA 
FUNCIONAL ATIVIDADES DE APOIO À POLÍCIA PENAL 

CARGO AUXILIAR PENITENCIÁRIO

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS RESPONSABILIDADES 

O Auxiliar Penitenciário realiza atividades de média complexidade, ajudando o Inspetor de 
Polícia Penal:

I - realizar a guarda e vigilância de Unidades Prisionais e administrativas da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária;

II - apoiar na ordem, segurança, disciplina, monitorações diversas e operação de sistemas;

III - na condução de pessoas em trânsito, internos e em escoltas diversas;

IV - a controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e volumes;

V - na conferência de materiais e presos;

VI - a efetuar ronda periódica com vistas a manter a segurança do estabelecimento penal;

VII - a realizar a revista em locais, pessoas, volumes e veículos, podendo para isso utilizar de 
aparelhos ou equipamentos;

VIII - conduzir veículos oficiais, ambulâncias e viaturas de transportes de presos, para os quais 
esteja habilitado;

IX - operar o sistema de informação, rádio comunicação ou comunicação digital, interna e 
externa.

LEI Nº 11.342 DE 29 DE SETEMBRO DE 2020



70
IR PARA O SUMÁRIO

Decretos

Manual de Rotina das 
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DECRETO Nº 27.640, DE 25 DE AGOSTO DE 2011

Disciplina o funcionamento das Unida-
des Prisionais do Estado do Maranhão e 
dá outras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do Art. 
64, da Constituição Estadual, e de acordo com o disposto na 
Lei nº 9.340, de 28 de fevereiro de 2011,

DECRETA:

TÍTULO I
DO OBJETO E DAS FINALIDADES DAS UNIDADES 

PRISIONAIS

Art. 1º As normas estabelecidas neste Decreto aplicam-
-se aos presos provisórios; aos condenados a penas privativas 
de liberdade nos regimes fechado e semiaberto e aos submeti-
dos a medidas de segurança, no que couber.

Art. 2º À Secretaria de Estado da Justiça e da Adminis-
tração Penitenciária, por meio das Unidades Prisionais e dos 
demais órgãos que a compõe, cabe promover a custódia, a 
execução penal, a medida de segurança e a ressocialização 
dos indivíduos presos provisórios, condenados e internados, 
bem como acompanhar e fiscalizar o cumprimento das penas 
e medidas alternativas.

Art. 3º A administração das Unidades Prisionais é divi-
dida por região, sendo realizada por meio da Secretaria-Ad-
junta de Estabelecimentos Penais e da Secretaria-Adjunta de 
Justiça, responsável por garantir o desenvolvimento da políti-
ca penitenciária; a correta aplicação das normas e diretrizes 
estabelecidas pela Secretaria de Estado da Justiça e da Ad-
ministração Penitenciária e a execução das atividades a elas 
inerentes.

TÍTULO II
DOS TIPOS DE UNIDADES PRISIONAIS

Art. 4º O sistema penitenciário do Estado do Maranhão, 
que integra a estrutura básica da Secretaria de Estado da Jus-
tiça e da Administração Penitenciária, sob a coordenação da 
Secretaria-Adjunta de Estabelecimentos Penais e da Secreta-
ria-Adjunta de Justiça é constituído por:

I - Unidades Penitenciárias;

II - Casa de Detenção;

III - Centros de Ressocialização;

IV - Casa de Assistência ao Albergado e Egresso;

V - Central de Custódia de Presos de Justiça;

VI - Centro de Detenção Provisória;

VII - Centro de Observações Criminológicas;

VIII - Centro de Reeducação e Integração Social das Mu-
lheres Apenadas.

TÍTULO III
DAS FASES EVOLUTIVAS INTERNAS

Art. 5º A pena privativa de liberdade é executada de for-
ma progressiva com a transferência para regime menos rigo-
roso, a ser determinado pela autoridade judicial competente, 
quando o preso tiver cumprido o lapso temporal exigido por lei 
no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, 
comprovado pelo Diretor da Unidade Prisional, respeitadas as 
normas que vedam a progressão.

Parágrafo único. Para a avaliação comportamental de 

que trata o caput deste artigo, deve ser observado o disposto 
nos artigos 99 a 104 deste Decreto.

Art. 6º A execução administrativa da pena, respeitados 
os requisitos legais, desenvolve-se, necessariamente, obede-
cendo às seguintes fases:

I - procedimento de inclusão, no decorrer de até dez dias;

II - regime de observação, no decorrer de até vinte dias;

III - desenvolvimento do processo de execução da pena, 
compreendendo as fases processuais, a evolução psicosso-
cial, educacional e o mérito comportamental.

TÍTULO IV
DA INCLUSÃO, DO REGIME DE OBSERVAÇÃO DO 

PRESO, DA TRANSFERÊNCIA E DA SAÍDA

CAPÍTULO I
DA INCLUSÃO

Art. 7º Nenhum preso é incluído, excluído ou removido 
de uma Unidade Prisional sem ordem expressa da autoridade 
competente.

Art. 8º A inclusão é o procedimento adotado quando do 
ingresso do preso em Unidades Prisionais da Secretaria de 
Estado da Justiça e da Administração Penitenciária, nas se-
guintes situações:

I - quando oriundo de carceragens não pertencentes à 
Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Peniten-
ciária, observadas as normas específicas que regem o tema;

II - quando oriundo de outra Unidade Prisional da estru-
tura da Secretaria de Estado da Justiça e da Administração 
Penitenciária, a título de movimentação externa definitiva ou 
trânsito.

Art. 9º Quando da inclusão em Unidade Prisional, o pre-
so oriundo de carceragens da Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública deve se submeter, obrigatoriamente, aos se-
guintes procedimentos:

I - revista pessoal e de seus objetos, com sujeição a 
equipamentos detector de metal e raio-X;

II - higienização pessoal;

III - identificação, inclusive fotográfica e dactiloscópica;

IV - substituição de vestuário civil pelo uniforme padrão 
adotado, se houver;

V - entrega de objetos e de valores, cuja posse não seja 
permitida, mediante inventário e contrarrecibo;

VI - sujeição a exame médico admissional e preventivo;

VII - entrevista com a área de segurança e disciplina;

VIII - entrevista com a área de reintegração.

§1º A devolução dos objetos e dos valores, de que trata 
o inciso V deste artigo, somente deve ocorrer em razão de 
liberdade definitiva do preso, da Unidade Prisional onde se en-
contra em cumprimento de pena.

§2º Na hipótese de transferência do preso para outra 
Unidade Prisional, os objetos e valores pessoais serão enca-
minhados no prazo de até quinze dias.

Art. 10. Quando do ingresso do preso, a qualquer título, 
em Unidade Prisional da rede da Secretaria de Estado da Jus-
tiça e da Administração Penitenciária, deve ser comunicado, 
pela assistência social da Unidade, à família do preso ou à 

DECRETO Nº 27.640, DE 25 DE AGOSTO DE 2011



72
IR PARA O SUMÁRIO

pessoa por ele indicada, acerca do local da prisão onde se 
encontra.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo deve 
ser aplicado aos presos que estiverem em trânsito, em período 
de inclusão ou em regime de observação.

Art. 11. Quando da inclusão de preso estrangeiro, deve o 
Diretor da Unidade Prisional, no primeiro dia útil subseqüente, 
oficiar ao Consulado, comunicando sobre o local e data de re-
colhimento; condições físicas e de saúde em que se encontra; 
existência de advogado para sua defesa e outras informações 
que se fizerem necessária.

Art. 12. O preso deve receber informações escritas so-
bre as normas que orientam o seu tratamento; as imposições 
de caráter disciplinar bem como sobre os seus direitos e de-
veres, sendo prestadas, verbalmente, essas informações, aos 
presos analfabetos e com limitações de comunicação.

Art. 13. O responsável pela inclusão do preso, deve se 
certificar das condições físicas deste ao adentrar a Unidade 
Prisional da estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e da 
Administração Penitenciária.

§1º Detectados indícios de ter sido violada a integridade 
física ou moral do preso bem como verificada situação de saú-
de debilitada, deve ser imediatamente comunicado ao Diretor 
da Unidade Prisional.

§2º Recebida a comunicação, o Diretor da Unidade Pri-
sional deve, de pronto, adotar as providências administrativas, 
de acordo com o fato gerador, sob pena de responsabilidade 
se assim não fizer.

Art. 14. O preso que estiver em período de inclusão tem 
direito à audiência com seu defensor.

Art. 15. O preso que estiver em período de inclusão tem 
direito a receber visita de pessoa devidamente inscrita em seu 
rol de visitantes, por até duas horas, a critério da direção.

CAPÍTULO II
DO REGIME DE OBSERVAÇÃO

Art. 16. O regime de observação deve ser contado a par-
tir do término do período de inclusão, devendo vigorar por até 
vinte dias.

Art. 17. Permitindo a arquitetura da Unidade Prisional 
assim como suas características, durante o período de obser-
vação, deve o preso habitar cela situada em local distinto das 
outras, podendo ser concedida até duas horas por dia de sol, 
em horário diverso dos demais presos.

Art. 18. O preso que estiver em regime de observação 
tem direito à audiência com seu defensor.

Art. 19. O preso que estiver em regime de observação 
tem direito a receber visita de pessoa devidamente inscrita em 
seu rol de visitantes, por até duas horas, a critério da direção.

CAPÍTULO III
DA TRANSFERÊNCIA

Art. 20. A transferência do preso de uma Unidade Prisio-
nal para outra, dar-se-á nas seguintes condições:

I - por ordem judicial;

II - por ordem técnico-administrativa;

III - a requerimento do interessado.

IR PARA O SUMÁRIO

Seção I
Por Ordem Judicial

Art. 21. A transferência provisória ou definitiva do preso 
de uma Unidade Prisional para outra, por ordem judicial, dar-
-se-á nas seguintes circunstâncias:

I - por sentença de progressão ou regressão de regime;

II - para apresentação judicial dentro e fora da Comarca;

III - para tratamento psiquiátrico, desde que haja indica-
ção médica;

IV - em qualquer circunstância, mais adequada ao cum-
primento da sentença, em outro Estado da Federação e a juízo 
da autoridade judiciária competente.

Seção II
Por Ordem Técnico-Administrativa

Art. 22. A Secretaria de Estado da Justiça e da Admi-
nistração Penitenciária, em caráter excepcional, e mediante 
justificativa plausível, determinará a transferência do preso, de 
uma a outra Unidade Prisional nas seguintes circunstâncias:

I - por solicitação do Diretor da Unidade, conforme indi-
cação da Comissão Técnica de Classificação e demais áreas 
de avaliação;

II - no caso de doença que exija tratamento hospitalar do 
preso, quando a Unidade Prisional não dispuser de infraestru-
tura adequada, devendo a solicitação ser feita pela autoridade 
médica, ratificada pelo Diretor da Unidade;

III - por interesse da Administração, com vistas a preser-
vação da segurança e disciplina.

 
Parágrafo único. A transferência de preso condenado 

ou provisório será, no prazo improrrogável de vinte e quatro 
horas, comunicada, ao juízo das execuções penais ou ao juízo 
responsável pelo processo.

Seção III
A Requerimento do Interessado

Art. 23. O preso, seus familiares ou seu procurador pode-
rão requerer sua transferência, ao Diretor do estabelecimento 
respectivo, para Unidade Prisional do mesmo regime quando:

I - conveniente, por ser na região de residência ou domi-
cílio da família, devidamente comprovado;

II - necessária a adoção de Medida Preventiva de Segu-
rança Pessoal, e a Unidade Prisional não dispuser de recurso 
para administrá-la.

Art. 24. Em caso de deferimento, o Diretor da Unidade 
de origem deverá instruir expediente motivado à Unidade Pri-
sional pretendida, constando:

I - petição assinada pelo requerente ou termo de declara-
ção, onde justifique os motivos da pretensão;

II - qualificação e extrato da situação processual do sen-
tenciado;

III - informações detalhadas das condições de saúde, tra-
balho, instrução e conduta prisional;

IV - manifestação do Diretor da Unidade Prisional, sobre 
a conveniência ou não da transferência.

Art. 25. A direção da Unidade pretendida, após manifes-
tação fundamentada, no prazo de trinta dias, devolverá o ex-
pediente à Unidade de origem para as providências cabíveis.

Art. 26. A Unidade Prisional pretendida poderá manifes-
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tarse por permuta do requerente, por outro ali incluído, juntan-
do ao expediente original, as mesmas informações contidas no 
pedido de transferência a ela encaminhado.

§1º Havendo concordância entre as Unidades Prisionais, 
a permuta será solicitada oficialmente ao juízo competente, 
pela unidade de origem, ficando o expediente nela arquivado.

§2º Concretizada a transferência por esse meio, o preso 
peticionário somente poderá solicitar nova transferência de-
pois de decorridos cento e oitenta dias, no mínimo, salvo em 
casos excepcionais.

Art. 27. Caso não haja concordância, o Diretor da Unida-
de de origem poderá submeter o pedido à apreciação superior, 
cientificando o requerente da decisão final.

Art. 28. Quando ocorrer transferência temporária de pre-
sos entre as Unidades Prisionais, deverá haver acompanha-
mento de informações referentes à disciplina, saúde, execu-
ção da pena e visitas a estes, a fim de orientar procedimento 
na Unidade de destino.

Parágrafo único. No caso de remoção definitiva, além 
das providências constantes do caput deste artigo, o preso 
deverá ser acompanhado de seu prontuário e pertences pes-
soais.

CAPÍTULO IV
DA SAÍDA

Art. 29. A saída do preso da Unidade Prisional dar-se-á 
nos seguintes casos:

I - pelo término do cumprimento da pena, devidamente 
reconhecido por sentença do Juízo das Execuções Criminais 
e Corregedor dos Presídios;

II - em virtude de algum benefício legal que lhe tenha 
sido concedido, sempre por ordem escrita da Autoridade Judi-
ciária competente;

III - para atendimento de requisições administrativas ou 
policiais, mediante escolta e autorização escrita do Juiz das 
Execuções Criminais e Corregedor dos Presídios;

IV - para atendimento de requisições judiciais, mediante 
escolta;

V - em caráter excepcional, mediante autorização da 
direção do Estabelecimento Prisional, nos casos e na forma 
estabelecidos nos artigos 120 e 121 da Lei de Execuções Pe-
nais.

TÍTULO V
DOS DIREITOS, DOS DEVERES E DAS RECOMPENSAS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS

Art. 30. Constituem direitos básicos e comuns dos pre-
sos provisórios, condenados e internados:

I - ser tratado com humanidade, com respeito à dignida-
de inerente ao ser humano e com igualdade, exceto quanto às 
exigências de individualização da pena;

II - ter preservada sua individualidade, observando-se o 
chamamento pelo próprio nome e o uso de número de matrícu-
la somente para qualificação em documentos penitenciários;

III - receber assistência material que garanta as necessi-
dades básicas no que concerne:

a) à alimentação balanceada e suficiente, observando-se 
o cardápio padrão e o consumo per capta por refeição bem 
como as dietas, quando necessárias, mediante prescrição mé-

dica;

b) ao vestuário digno e padronizado;

c) às condições de habitabilidade adequadas, conforme 
padrões estabelecidos pela Lei de Execução Penal e pela Or-
ganização Mundial de Saúde;

d) às instalações e aos serviços de saúde, educação, tra-
balho, esporte e lazer, proporcionando a distribuição do tempo 
para o trabalho, o descanso e a recreação.

IV - receber visitas do cônjuge, do companheiro(a), de 
parentes e amigos e outras comuns de ambos os sexos, com 
estrita observância às disposições deste Decreto, podendo ser 
suspenso ou restringido tal direito por ato motivado do Diretor 
da Unidade, no caso de cometimento de falta grave;

V - saída da cela para banho de sol diário, por período 
de até duas horas, em local adequado e que proporcione o 
desenvolvimento de atividade física, fornecendo a assistência 
necessária;

VI - requerer autorização para exercer quaisquer atos ci-
vis que preservem sua família e seu patrimônio;

VII - receber assistência jurídica gratuita, durante a exe-
cução da pena, nos termos da Lei de Execução Penal, e desde 
que não tenha advogado particular;

 
VIII - ser atendido pelo serviço social, extensivo aos fami-

liares e pela psicologia;

IX - receber instrução escolar básica, cívica, profissiona-
lizante, complementadas pelas atividades sócioeducativas e 
culturais, integradas às ações de segurança e disciplina;

X - participar do processo educativo de formação para o 
trabalho produtivo, que envolva hábitos e demanda do merca-
do externo;

XI - executar trabalho remunerado, de acordo com sua 
aptidão, ou aquele que exercia antes da prisão, desde que ca-
bível na Unidade Prisional, seja por questão de segurança ou 
pelos limites da administração;

XII - a constituição de pecúlio;

XIII - a possibilidade de trabalho particular em horas li-
vres, a critério do Diretor da Unidade Prisional;

XIV - a laborterapia, conforme suas aptidões e condições 
psíquicas e físicas;

XV - à remição pelo trabalho e pelo estudo, conforme 
dispuser a norma local ou o juízo competente;

XVI - receber tratamento médico-hospitalar e odontológi-
co gratuitos, com os recursos humanos e materiais da própria 
Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde (SUS);

XVII - contratar, por meio de familiares ou dependentes, 
profissionais médicos e odontológicos de confiança pessoal, a 
fim de acompanhar ou ministrar o tratamento, observadas as 
normas institucionais vigentes;

XVIII - a prática religiosa, com liberdade de culto, dentro 
da programação da Unidade Prisional;

XIX - acesso aos meios de comunicação social e à in-
formação, obedecidas as normas contidas neste Decreto, por 
meio de:

a) correspondência escrita, em sua própria língua, quan-
do se tratar de estrangeiro;

b) leitura de jornais e revistas sócioeducativas que não 
comprometam a moral e os bons costumes;
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c) acesso à biblioteca da Unidade Prisional e à posse de 
livros particulares, instrutivos ou recreativos;

d) acesso a aparelho de rádiodifusão de uso coletivo ou 
individual, nos moldes do disposto no artigo 186 deste Decre-
to;

e) acesso à TV de uso coletivo ou individual, obedecen-
do as disposições constantes nos artigos 187 a 191 deste De-
creto;

XX - a prática artística, desportiva e de lazer, conforme 
programação da Unidade Prisional;

XXI - a audiência com as diretorias, respeitadas as nor-
mas das respectivas áreas de atuação;

XXII - ter sua conduta carcerária individualizada, evitan-
do dessa forma receber indevidamente a aplicação de san-
ções coletivas;

XXIII -a entrevista pessoal e reservada com seu advoga-
do; XXIV -a reabilitação das faltas disciplinares;

XXV - a proteção contra qualquer forma de sensaciona-
lismo;

XXVI -solicitar medida preventiva de segurança pessoal;

XXVII - solicitar remoção para outra Unidade Prisional, 
no mesmo regime, desde que atendidos os requisitos estabe-
lecidos pela administração;

XXVIII - tomar ciência, mediante contrarrecibo, expedido 
pela área competente, da guarda dos pertences de que não 
possa ser portador;

XXIX - acomodação em alojamento coletivo ou indivi-
dual, dentro das exigências legais, podendo manter em seu 
poder, salvo situações excepcionais, trocas de roupa de uso 
pessoal, de cama, banho e material de higiene;

XXX - solicitar, por meio da área de segurança e disci-
plina, a mudança de cela, que pode ser autorizada após ava-
liação dos motivos e das possibilidades da Unidade Prisional;

XXXI - ser informado sobre as normas que devem ser 
observadas na Unidade Prisional;

XXXII - acesso às áreas assistenciais da Unidade Pri-
sional, respeitados os horários estipulados pela administração 
local, salvo nos casos que requerem urgência;

XXXIII - apresentar solicitação ou queixas ao Diretor da 
Unidade ou ao funcionário autorizado a representá-lo, com di-
reito à pronta resposta, exceto quando se tratar de matéria 
evidentemente fútil ou destituída de fundamentos;

XXXIV - apresentar solicitação ou queixa por escrito, à 
autoridade administrativa, judiciária ou a qualquer outra autori-
dade apropriada, por meio dos canais competentes;

XXXV - ser transportado em condições ou situações que 
não lhe imponham sofrimentos físicos e que não sejam de-
gradantes e desumanas, de acordo com o preconizado na Lei 
Federal nº. 8.653, de 10 de maio de 1993, sendo observadas 
as necessidades básicas no que tange a:

a) água;

b) alimentação;
c) higiene;

d) ventilação apropriada;

XXXVI - espaço adequado em veículo de proporções 
condizentes com o número de presos a ser transportados;

XXXVII - ser informado e esclarecido sobre os motivos 

que ensejaram a aplicação das sanções disciplinares a ele im-
postas; das transferências, ou quaisquer assuntos pertinentes 
a sua situação, sendo cientificados, também, os familiares por 
meio dos assistentes sociais;

XXXVIII - ser informado sobre as decisões judiciais que 
instruem expedientes de benefícios, desde que não tenha ad-
vogado particular;

XXXIX - ser submetido a exame de saúde admissional e 
preventivo, no período máximo de quarenta e oito horas conta-
das da data do seu ingresso, a qualquer título, na Unidade Pri-
sional, a fim de verificar as condições acerca da sua integrida-
de psicofísica bem como examinar a existência, ocasional, de 
sinais que denunciem a prática de espancamento, maus tratos 
ou debilidade física causada por doença ou outra enfermidade;

XL - extrato de boletim informativo, obedecida à seguinte 
periodicidade:

 
a) noventa dias a contar da data da inclusão na Unidade 

Prisional;

b) noventa dias a contar da juntada de algum documento 
que altere a situação informada anteriormente;

c) até o último dia do mês de fevereiro de cada ano, para 
os que se encontram em cumprimento de pena privativa de 
liberdade, em regimes fechado e semiaberto.

XLI - em caso de falecimento, doenças, acidentes graves 
ou transferência do preso para outro estabelecimento, o Dire-
tor comunicará imediatamente ao cônjuge ou, se for o caso, a 
parente próximo ou a pessoa previamente indicada;

XLII - ser informado imediatamente, do falecimento ou 
de doença grave do cônjuge, companheiro(a), ascendente, 
descendente ou irmão, podendo ser permitida a visita a estes, 
sob custódia.

Art. 31. São assegurados, também, além dos direitos 
constantes no artigo 30 deste Decreto, outros que se aplicam 
à gravidez, ao parto, ao cuidado com os filhos e à atenção bá-
sica às necessidades da mulher presa, entre os quais:

I - assistência pré-natal;

II - parto em unidades hospitalares do serviço de saúde 
pública;

III - guarda do recém-nascido, durante o período de lac-
tância, pelo período de até seis meses, em local adequado, 
mesmo quando houver restrições de amamentação;

IV - tratamento preventivo, curativo e de acompanha-
mento de Doenças Sexualmente Transmissíveis e outras;

V - ações para detecção e controle de doenças predomi-
nantes no grupo feminino, principalmente o câncer do colo do 
útero e da mama;

VI - ações de planejamento familiar e acesso aos méto-
dos anticoncepcionais existentes;

VII - atenção psicológica e social especializadas, des-
tinadas ao atendimento das necessidades da mulher presa;

VIII - às gestantes, puerperais e aos recém-nascidos são 
assegurados também:

a) atendimento pré-natal e pós-parto especializado para 
os casos de transmissão verticalizada de doenças, principal-
mente HIV, tétano neonatal e sífilis congênita;

b) alimentação e dieta nutricional específica, visando o 
desenvolvimento saudável da gravidez, das condições do par-
to, da lactação, do puerpério, e do recém-nascido;
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c) realização do “teste do pezinho” para identificar even-
tual existência de fenilcetonúria; do teste para detectar even-
tual hipotireoidismo e outros testes preventivos necessários;

d) acesso à imunização.

Parágrafo único. A atenção básica especializada, des-
tinada ao atendimento das necessidades da mulher presa, 
consiste, também, na assistência material, social, educacional 
e de trabalho, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e as 
facilidades necessárias para seu retorno ao convívio social; os 
cuidados com sua saúde física e mental e a preservação mo-
ral, intelectual e social, em todos os estágios do cumprimento 
de sua pena.

Art. 32. Aos presos recolhidos em regime de trânsito, 
deve ser assegurado o direito à visita de uma pessoa cons-
tante em seu rol de visitas, a critério do Diretor da Unidade 
Prisional, em dia útil, por até duas horas.

Parágrafo único. No caso de ocorrer a necessidade de 
pronta remoção do preso para outra Unidade Prisional, defini-
tiva ou provisoriamente, a data da visita, de que trata o caput 
deste artigo pode ser cancelada, com aviso oportuno à família, 
a fim de evitar viagem ou deslocamento inúteis.

Art. 33. Aos presos portadores de necessidades espe-
ciais, permanentes ou temporárias, são asseguradas, tam-
bém, além daquelas previstas em lei, condições adequadas 
para o cumprimento digno da pena, de modo a proporcionar 
uma vida decente, tão normal e plena quanto possível.

§1º Devem ser oferecidas condições de habitabilidade 
adequadas às necessidades desses presos, de modo que o 
convívio deles independa da ajuda de funcionários e de outros 
presos.

§2º É obrigatório capacitá-los a tornarem-se tão con-
fiantes quanto possível, incentivando-os ao trabalho conforme 
suas capacidades, à recreação e às demais atividades que 
venham a produzir o mesmo efeito.

§3º As necessidades especiais devem ser consideradas 
em todos os estágios de planejamento social, assistencial, ma-
terial e administrativo.

Art. 34. Aos presos de cidadania estrangeira, conside-
rando-se as dificuldades inerentes à sua condição, devem ser 
observadas, além das explicitadas neste Decreto, as seguin-
tes garantias fundamentais:

I - aprendizado da língua portuguesa e dos costumes 
deste país, por meio do convívio com os brasileiros e das aulas 
lecionadas na Unidade Prisional;

II - identificação, dentre os servidores, a fim de solucio-
nar problemas de imperiosa comunicação, daqueles que pos-
sam prestar auxílio na interpretação e na tradução do idioma;

III - facilitação do acesso aos advogados públicos e aos 
respectivos consulados, com vistas, dentre outros, aos benefí-
cios previstos no curso da execução penal;

IV - recebimento, por meio das pessoas constantes em 
seu rol de visitas, de gêneros alimentícios da tradição de cada 
nacionalidade, religiosa ou não, na quantidade regulamentar e 
conforme a permissão da direção da Unidade Prisional, adota-
das as cautelas em favor da ordem e da segurança.

§1º A Unidade Prisional deve adotar procedimentos que 
facilitem o contato do preso, de nacionalidade estrangeira, 
com os respectivos consulados e outras circunstâncias favo-
ráveis à sua condição, inclusive permitindo o convívio dos es-
trangeiros entre si.

§2º Deve ser providenciado o acesso desses presos 
às atividades laborativas, lhes sendo sugeridas as que forem 

compatíveis com suas habilidades e capacidades, dentro das 
possibilidades da Unidade Prisional.

CAPÍTULO II
DOS DEVERES

Art. 35. Constituem deveres dos presos:

I - respeito às autoridades constituídas, funcionários e 
outros presos;

 
II - informar-se sobre as normas a serem observadas na 

Unidade Prisional, respeitando-as;

III - acatar as determinações emanadas de qualquer fun-
cionário, quando no desempenho de suas funções;

IV - manter comportamento adequado em todo o período 
em que estiver sob a custódia do Estado e cumprir fielmente 
a sentença;

V - submeter-se à sanção disciplinar imposta;

VI - abster-se de participar de movimento individual ou 
coletivo de tentativa ou consumação de fuga ou abandono, 
bem como não constranger os outros presos a tal ato;

VII - abster-se de liderar, participar ou favorecer mo-
vimentos de greve e subversão da ordem e da disciplina ou 
constranger os outros presos ou seus familiares a compactuar 
com tais atos;

VIII - zelar pelos bens patrimoniais e materiais que lhes 
forem destinados, direta ou indiretamente, ficando proibidas 
quaisquer modificações, adaptações ou improvisações, de 
modo a produzir risco para si ou para qualquer pessoa, ou a 
interferir na vigilância da Unidade Prisional;

IX - ressarcir o Estado e terceiros pelos danos materiais 
a que derem causa, de forma culposa ou dolosa;

X - indenizar à vítima ou os seus sucessores, quando 
determinado pela autoridade judiciária;

XI - indenizar o Estado, quando possível, das despesas 
realizadas com a sua manutenção, mediante desconto propor-
cional da remuneração do trabalho;

XII - zelar pela higiene pessoal e ambiental;

XIII - submeter-se às normas contidas neste Decreto, no 
que se refere às visitas;

XIV - submeter-se às normas contidas neste Decreto, 
que disciplinam a concessão das saídas externas previstas 
em lei;

XV - submeter-se à revista pessoal, de sua cela e de 
seus pertences, a critério da administração;

XVI - devolver à área competente, quando de sua exclu-
são, os objetos pessoais fornecidos pela Unidade Prisional;

XVII - abster-se de desviar, para uso próprio ou de tercei-
ros, materiais das diversas áreas da Unidade Prisional;

XVIII - abster-se de negociar objetos de sua propriedade, 
de terceiros ou do patrimônio do Estado;

XIX - abster-se da confecção e posse indevidas de ins-
trumentos capazes de ofender a integridade física de outrem 
bem como daqueles que possam contribuir para ameaçar ou 
obstruir a segurança das pessoas e da Unidade Prisional;

XX - abster-se de uso e concurso, para fabricação de be-
bida alcoólica ou de substância que possa determinar reações 
adversas às normas de conduta ou causar dependência física 
ou psíquica;

XXI - abster-se de apostar em jogos de azar de qualquer 
natureza;
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XXII - abster-se de transitar ou permanecer em locais 
não autorizados pela área competente de controle da segu-
rança e disciplina;

XXIII -abster-se de dificultar ou impedir a vigilância;

XXIV -abster-se de quaisquer práticas que possam cau-
sar transtornos aos demais presos bem como prejudicar o con-
trole da segurança e disciplina;

XXV - acatar a ordem de contagem da população car-
cerária, respondendo ao sinal convencionado pela autoridade 
competente para o controle da segurança e disciplina;

XXVI -abster-se de utilizar quaisquer objetos, para fins 
de decoração ou proteção de vigias, portas, janelas e paredes, 
que possam prejudicar o controle da vigilância;

XXVII - abster-se de utilizar sua cela como cozinha, ve-
dado o uso de resistência elétrica;

XXVIII - submeter-se à requisição das autoridades judi-
ciais, policiais e administrativas;

XXIX - submeter-se à requisição dos profissionais de 
qualquer área técnica para exames ou entrevistas;

XXX - submeter-se às condições para o regular funciona-
mento das atividades escolares;

XXXI - submeter-se às atividades laborativas, de qual-
quer natureza, quando escalado pelas autoridades competen-
tes;

XXXII - submeter-se às condições estabelecidas para a 
prática religiosa coletiva ou individual;

XXXIII - submeter-se às condições estabelecidas para a 
posse e uso de aparelhos de rádio difusão e de TV;

XXXIV - submeter-se às condições estabelecidas para 
as sessões cinematográficas, teatrais, artísticas e sociocultu-
rais;

XXXV - submeter-se às condições de uso da biblioteca 
da unidade e de livros de sua propriedade;

XXXVI - submeter-se às condições estabelecidas para 
práticas desportivas e de lazer;

XXXVII - submeter-se às condições impostas para as 
medidas cautelares;

XXXVIII - submeter-se às condições impostas por oca-
sião de transferências;

XXXIX - submeter-se aos controles de segurança impos-
tos pelos servidores responsáveis pela realização da escolta 
externa e por outras autoridades, também incumbidas de efe-
tuá-las;

XL - cumprir rigorosamente o horário de retorno quando 
das saídas temporárias, previstas no regime semiaberto;

XLI - trabalhar no decorrer de sua pena, desde que em 
situação jurídica definida, facultando-se essa atividade aos 
presos provisórios;

XLII - não portar ou utilizar aparelho de telefonia móvel 
celular ou outro aparelho de comunicação com o meio exterior, 
seus componentes ou acessórios;

XLIII - repudiar os atos que possam produzir risco ou 
dano à integridade física e moral de qualquer pessoa no âmbi-
to da Unidade Prisional, praticados por presos ou funcionários, 
informando à autoridade competente no ato de sua ocorrência;

 
XLIV - não faltar com a verdade para obter benefícios ou 

tirar vantagem de atos administrativos que possam resultar na 

transferência, internação ou qualquer ato que desvie o cumpri-
mento normal de sua pena ou de outrem;

XLV - cumprir rigorosamente rotinas, datas e horários 
estipulados pela administração para quaisquer atividades na 
Unidade Prisional bem como respeitar o horário de silêncio, a 
partir das 21 horas;

XLVI - não se autolesionar ou fazer greve de fome como 
forma de se manifestar ou exprimir suas necessidades;

XLVII - respeitar as normas estabelecidas no que con-
cerne à liberação de pecúlio;

XLVIII - vestir-se adequadamente trajando o uniforme 
padrão adotado pela Unidade Prisional, observando, durante 
o horário de trabalho, o uso do uniforme próprio destinado ao 
exercício dessa atividade, quando houver.

CAPÍTULO III
DAS RECOMPENSAS

Art. 36. As recompensas têm em vista o bom compor-
tamento reconhecido em favor do preso, de sua colaboração 
com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho.

Parágrafo único. As recompensas têm a finalidade de 
motivar o bom comportamento, desenvolver o senso de res-
ponsabilidade e promover o interesse e a cooperação do pre-
so.

Art. 37. São recompensas:

I - elogio;

II - concessão de regalias.

Art. 38. É considerada, para efeito de elogio, a prática 
de ato de excepcional relevância humanitária ou de interesse 
do bem comum, registrado em portaria do Diretor da Unidade 
Prisional.

Art. 39. Constituem regalias, concedidas ao preso que 
apresente bom comportamento carcerário, desde que aten-
dam aos critérios sócioeducativos da execução da pena:

I - receber bens de consumo e patrimoniais, de qualida-
de, quantidade e embalagem permitidas pela administração, 
trazidos por visitantes constantes no rol de visitas;

II - assistir a sessões de cinema, teatro, jogos esportivos, 
shows e outras atividades sócioculturais, em épocas espe-
ciais, a critério do Diretor da Unidade Prisional;

III - participar de atividades coletivas, além da escola e 
do trabalho, em horário mais flexível;

IV - participar de exposições de trabalho, de pintura e 
outros, que digam respeito às suas atividades;

V - concorrer em festivais e outros eventos;

VI - praticar esportes em áreas específicas;

VII - receber visitas além das previstas neste Decreto, 
devidamente autorizadas pelo Diretor da Unidade Prisional.

Art. 40. Podem ser acrescidas outras regalias, de forma 
progressiva, acompanhando as diversas fases e os diversos 
regimes de cumprimento da pena.

Art. 41. O preso, no regime semiaberto, pode ter outras 
regalias, a critério da direção da Unidade Prisional, visando 
sua reintegração social.

Art. 42. As regalias podem ser suspensas ou restringi-
das, por cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza 
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ou por ato motivado da direção da Unidade Prisional.

§1º Os critérios para controlar e garantir ao preso a con-
cessão e o gozo das regalias, de que trata o artigo 40 deste 
Decreto, devem ser estabelecidos pelo Diretor da Unidade Pri-
sional.

§2º A suspensão e a restrição de regalias podem ser apli-
cadas isolada ou cumulativamente, na prática de reiteradas 
faltas disciplinares de qualquer natureza, desde que funda-
mentadas pelo Diretor da Unidade Prisional.

§3º A suspensão e a restrição de regalias devem ter es-
trita observância na reabilitação do comportamento faltoso do 
preso, sendo retomada ulteriormente.

TÍTULO VI
DA DISCIPLINA E DAS FALTAS DISCIPLINARES

CAPÍTULO I
DA DISCIPLINA

Art. 43. A disciplina visa preservar a ordem, a segurança, 
o respeito, os bons costumes, os princípios morais, a obediên-
cia às normas e às determinações estabelecidas pelas autori-
dades e seus agentes no desempenho do trabalho, ficando a 
ela submetidos todos aqueles que estiverem sob a custódia e 
subordinação da administração penitenciária.

Parágrafo Único. Os internados submetidos à medida 
de segurança que estão aguardando vagas em Unidades Pri-
sionais devem ter tratamento diferenciado quando do cometi-
mento de infração disciplinar, podendo a direção da Unidade 
determinar isolamento preventivo, e providenciar para que 
seja submetido à avaliação médica adequada.

Art. 44. A ordem e a disciplina são mantidas pelos fun-
cionários da Unidade Prisional na forma e com os meios ade-
quados, ficando proibido delegar poderes para que presos, 
individual ou coletivamente, exerçam lideranças com grau de 
poder sobre os outros presos.

Art. 45. São vedadas manifestações coletivas que te-
nham o objetivo de reivindicação ou reclamação.

Art. 46. O preso que se julgar vítima de alguma injus-
tiça pode apresentar reclamação, devidamente motivada, ao 
Diretor de segurança e disciplina, ou fazê-la, por escrito, ao 
Diretor da Unidade Prisional, que deve apurá-la por meio do 
competente procedimento administrativo.

Art. 47. Ao preso é garantido o direito da ampla defesa e 
do contraditório, a serem exercidos por meio dos profissionais 
dativos da área de assistência judiciária da Unidade Prisional; 
dos defensores públicos ou dos defensores constituídos.

Art. 48. Pune-se a tentativa com a sanção correspon-
dente à falta consumada.

Art. 49. O preso que concorrer para o cometimento de 
falta disciplinar incide nas mesmas sanções cominadas ao in-
frator.

Art. 50. As normas deste Decreto são igualmente apli-
cadas nas situações que couberem, quando a falta disciplinar 
ocorrer fora da Unidade Prisional.

CAPÍTULO II
DAS FALTAS DISCIPLINARES

Art. 51. As faltas disciplinares, segundo sua natureza, 
classificam-se em:

I - leve;

II - média;

III - grave.
 

Seção I
Das Faltas Disciplinares de Natureza Leve

Art. 52. Consideram-se faltas disciplinares de natureza 
leve:

I - transitar indevidamente pela Unidade Prisional;

II - comunicar-se com visitantes sem a devida autoriza-
ção;

III - comunicar-se com presos em regime de isolamento 
celular ou entregar a esses quaisquer objetos sem autoriza-
ção;

IV - manusear equipamento de trabalho sem autorização 
ou sem conhecimento do responsável, mesmo a pretexto de 
reparos ou limpeza;

V - adentrar em cela alheia sem autorização;

VI - improvisar varais e cortinas na cela, no alojamen-
to ou no pátio interno, comprometendo a vigilância, salvo em 
situações excepcionais autorizadas pelo Diretor da Unidade 
Prisional;

VII - utilizar-se de bens públicos, de forma diversa para 
a qual os recebeu;

VIII -ter a posse de papéis, documentos, objetos ou va-
lores não cedidos e não autorizados pela Unidade Prisional;

IX - estar indevidamente trajado;

X - usar material de serviço para finalidade diversa da 
qual foi prevista;

XI - remeter correspondência sem o registro regular da 
área competente.

Seção II
Das Faltas Disciplinares de Natureza Média

Art. 53. Consideram-se faltas disciplinares de natureza 
média:

I - atuar de maneira inconveniente, faltando com os de-
veres de urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e 
aos presos;

II - portar material cuja posse seja proibida;

III - desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido 
confiado;

IV - simular doença para eximir-se de dever legal ou re-
gulamentar;

V - induzir ou instigar alguém a praticar qualquer falta 
disciplinar;

VI - divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou a 
disciplina;

VII - dificultar a vigilância em qualquer dependência da 
Unida- de Prisional;

VIII - praticar autolesão ou greve de fome isolada como 
atos de rebeldia;

IX - provocar perturbações com ruídos, vozerios ou vaias;

X - perturbar a jornada de trabalho ou a realização de 
tarefas;

XI - perturbar o repouso noturno ou a recreação;

XII - praticar atos de comércio, de qualquer natureza, 
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com outros presos ou funcionários;
 
XIII - comportar-se de forma inamistosa durante prática 

desportiva;

XIV - inobservar os princípios de higiene pessoal, da cela 
e das demais dependências da Unidade Prisional;

XV - destruir objetos de uso pessoal, fornecidos pela Uni-
dade Prisional;

XVI - portar ou ter, em qualquer lugar da Unidade Prisio-
nal, dinheiro, cheque, nota promissória ou qualquer título de 
crédito;

XVII - receber, confeccionar, portar, ter ou concorrer para 
que haja, em qualquer local da Unidade Prisional, objetos que 
possam ser utilizados em fugas;

XVIII - receber, confeccionar, portar, ter ou consumir be-
bida alcoólica ou concorrer para sua fabricação;

XIX - praticar fato previsto como crime culposo ou contra-
venção, sem prejuízo da sanção penal;

XX - mostrar displicência no cumprimento do sinal con-
vencional de recolhimento ou formação;

XXI - faltar ao trabalho sem causa justificada;

XXII - descumprir horário estipulado, sem justa causa, 
para o retorno da saída temporária;

XXIII -manter ou possuir anotações com números de te-
lefones, de contas bancárias, de rifas, dentre outras conside-
radas impróprias.

Seção III
Das Faltas Disciplinares de Natureza Grave

Art. 54. Consideram-se faltas disciplinares de Natureza 
grave:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a 
ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofen-
der a integridade física de outrem;

IV - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho te-
lefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com 
outros presos ou com o ambiente externo;

V - provocar acidente de trabalho;

VI - deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a 
qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

VII - deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens 
recebidas;

VIII - praticar fato previsto como crime doloso.

Seção IV
Das Atenuantes e das Agravantes

 
Art. 55. São circunstâncias atenuantes na aplicação das 

penalidades:

I - primariedade em falta disciplinar;

II - natureza e circunstância do fato;

III - bons antecedentes prisionais;
IV - imputabilidade relativa, atestada por autoridade mé-

dica competente;

V - ressarcimento dos danos materiais.

Art. 56. São circunstâncias agravantes na aplicação das 
penalidades:

I - reincidência em falta disciplinar;

II - natureza e circunstância do fato;

III - prática de falta disciplinar durante o prazo de reabi-
litação do comportamento por sanção anterior ou durante o 
cumprimento de sanção disciplinar de natureza grave.

Seção V
Das Medidas Cautelares

Art. 57. O Diretor da Unidade Prisional pode determinar, 
por ato motivado, e como medida cautelar, o isolamento pre-
ventivo, por período não superior a dez dias, quando pesem 
contra o preso, informações devidamente fundamentadas, de 
que cometeu ou estaria prestes a cometer infração disciplinar 
de natureza grave, no interesse da disciplina e da averiguação 
do fato.

Parágrafo único. Determinado o isolamento preventivo, 
é dever do Diretor da Unidade Prisional comunicar à Vara de 
Execução Criminal ou à autoridade judicial competente sobre 
a motivação da adoção da medida tratada no caput deste ar-
tigo bem como determinar a instauração do correspondente 
procedimento disciplinar.

Art. 58. Deve ser aplicada a medida preventiva de segu-
rança pessoal, quando, provocada pelo próprio interessado ou 
quando pesem informações, devidamente fundamentadas, de 
que estaria ameaçada sua integridade física, observando-se, 
nesse caso, as normas específicas da Secretaria de Estado da 
Justiça e da Administração Penitenciária e das Unidades Pri-
sionais, quanto aos procedimentos a serem adotados e seus 
prazos.

§1º Nos casos em que a medida preventiva de seguran-
ça pessoal for solicitada pelo próprio interessado, deve, o pe-
dido, ser feito por escrito ou colhida sua declaração, devendo 
em ambos, constar as razões que levaram à solicitação.

§2º Nos casos de adoção da medida preventiva de se-
gurança pessoal, sem prejuízo dos prazos estipulados, deve o 
preso, manifestar-se, por escrito, pela continuidade ou não, a 
cada trinta dias.

§3º As celas destinadas à medida preventiva de segu-
rança pessoal devem ser totalmente separadas das alas desti-
nadas ao restante da população prisional, não sendo admitido 
agrupar os presos vulneráveis em alas ou celas de destinação 
diversa desse fim.

Art. 59. Nos demais casos a administração deve adotar 
as providências necessárias para garantir a ordem e a discipli-
na na Unidade Prisional.

Seção VI
Do Regime Disciplinar Diferenciado

Art. 60. São passíveis de internação no Regime Discipli-
nar Diferenciado:

I - os presos que cometerem fato previsto como crime 
doloso acompanhado de subversão da ordem e disciplina in-
terna;

II - os presos que apresentarem alto risco para a ordem 
da Unidade Prisional ou da sociedade;

 III - os presos que sobre os quais recaiam fundadas sus-
peitas de envolvimento ou participação, a qualquer titulo, em 
organizações criminosas, quadrilhas ou bandos.

Parágrafo único. O objeto desta Seção será tratado em 
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regulamento especifico.

TÍTULO VII
DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR, DA SANÇÃO 

DISCIPLINAR E DA CLASSIFICAÇÃO
DO COMPORTAMENTO E DA REABILITAÇÃO

CAPÍTULO I
DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

Art. 61. Para fins deste Decreto entende-se como pro-
cedimento disciplinar o conjunto de atos coordenados para 
apurar determinado fato definido como infração disciplinar e 
sua autoria.

Art. 62. Fica impedido de atuar em procedimento discipli-
nar o servidor ou a autoridade que:

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II - tenha participado ou venha a participar como perito, 
testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem 
quanto ao cônjuge, companheiro(a) ou parente e afins até o 
terceiro grau;

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o 
interessado, respectivo cônjuge ou companheira.

Art. 63. A autoridade ou o servidor que incorrer em im-
pedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, 
abstendo-se de atuar.

Parágrafo único. A omissão do servidor quanto ao de-
ver de comunicar o seu impedimento resulta na instalação de 
apuração preliminar.

Art. 64. Pode ser argüida a suspeição da autoridade ou 
do servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória 
com o preso, ou com o respectivo cônjuge, companheiro(a) , 
parentes e afins até o terceiro grau.

Art. 65. O indeferimento da alegação de suspeição pode 
ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo, endereçado à 
autoridade competente

Seção I
Da Investigação Preliminar

Art. 66. A investigação preliminar será adotada quando 
não for possível a individualização imediata da conduta faltosa 
do preso ou para identificar a autoria do fato, designando, se 
necessário, servidor para apurar preliminarmente os fatos.

§ 1º Na investigação preliminar, deverá ser apurada a 
materialidade e a existência de indícios de autoria, inquirindo 
os presos, servidores e funcionários bem como apresentada 
toda a documentação pertinente.

§ 2º Findos os trabalhos preliminares, será elaborado 
relatório.

Seção II
Do Conselho Disciplinar

Art. 67. O Conselho Disciplinar existente em cada Uni-
dade Prisional será constituído pelo Diretor da Unidade e mais 
três membros, representantes das áreas de segurança e disci-
plina, grupo de reabilitação, produção e administração, dentre 
servidores com exemplar folha de serviço, sob a presidência 
do primeiro, que exercerá, apenas, o voto de desempate.

§ 1º Os membros do Conselho Disciplinar serão desig-
nados por Portaria do Diretor da Unidade, em janeiro de cada 

ano.

§ 2º Ao Conselho Disciplinar cabe opinar sobre a con-
duta do preso, averiguar, processar e emitir parecer sobre as 
infrações disciplinares, no âmbito do estabelecimento penal.

§ 3º O Conselho Disciplinar decidirá, sobre a aplicação 
da sanção consistente em isolamento do preso em sua própria 
cela ou local adequado, quando o estabelecimento possuir 
alojamento coletivo, por tempo não superior a trinta dias.

§ 4º As reuniões e decisões do Conselho serão registra-
das em livro próprio.

Art. 68. Não poderá participar como membro ou secre-
tário do Conselho, em qualquer ato do procedimento, amigo 
íntimo ou desafeto, parente consanguíneo ou afim, em linha 
reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, cônjuge, compa-
nheiro(a) ou qualquer integrante do núcleo familiar do denun-
ciante ou do acusado.

Art. 69. O Conselho Disciplinar poderá determinar dili-
gências complementares, diretamente ou por intermédio da 
comissão de sindicância, para esclarecimento de fatos neces-
sários à sua decisão.

Art. 70. Excepcionalmente, o Conselho Disciplinar po-
derá apurar infração disciplinar em outra Unidade Prisional, 
desde que solicitado pelo Diretor e autorizado pelo Secretário-
-Adjunto de Estabelecimentos Penais.

Art. 71. O Conselho Disciplinar manterá em arquivo pró-
prio a cópia de todos os Procedimentos Disciplinares da Ins-
tituição.

Seção III
Da Instauração

Art. 72. O servidor que presenciar ou tomar conheci-
mento de falta disciplinar de qualquer natureza, praticada por 
preso, deve redigir comunicado contendo local, data e hora 
da ocorrência; identificação do envolvido; descrição minuciosa 
das circunstâncias do fato e rol de testemunhas, quando hou-
ver, encaminhando-o ao Diretor da Unidade Prisional para que 
sejam adotadas as medidas cautelares que se fizerem neces-
sárias e as demais providências cabíveis.

 
§1º O comunicado descrito no caput deste artigo deve 

ser registrado no livro de ocorrências do plantão.

§2º Nos casos em que a falta disciplinar do preso estiver 
supostamente relacionada com infração funcional, deve, tam-
bém, ser providenciada a instalação de apuração preliminar.

Art. 73. Quando a falta disciplinar constituir, também, ilí-
cito penal deve ser imediatamente comunicada à autoridade 
policial.

Art. 74. O isolamento preventivo do preso faltoso, nos 
termos do que dispõe o artigo 57 deste Decreto, deve observar 
as seguintes condicionantes:

I - o isolamento preventivo deve ser computado no perío-
do de cumprimento da eventual sanção disciplinar;

II - findo o prazo de isolamento preventivo e não havendo 
decisão final sobre a aplicação da respectiva sanção, deve o 
preso retornar ao convívio comum até a decisão final, proferida 
por autoridade competente;

III - o prazo do isolamento preventivo começa a contar 
da data de inclusão em cela de isolamento disciplinar ou outro 
local destinado para esse fim.

Art. 75. O procedimento disciplinar deve ser instaurado 
mediante portaria do Diretor da Unidade Prisional, a ser baixa-
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da em até cinco dias da data de conhecimento do fato.

§1º A Portaria inaugural deve conter a descrição sucinta 
dos fatos constando o tempo, o lugar, o modo, a indicação 
da falta infringida, em tese, e demais informações pertinentes, 
indicando, se houver, o nome completo do autor e sua respec-
tiva matrícula.

§2º Na Portaria deve constar, também, a designação do 
servidor que atuará como autoridade apuradora incumbida de 
conduzir o procedimento.

§3º O servidor designado deve informar ao Diretor da 
Unidade Prisional sobre a existência de qualquer impedimen-
to.

Art. 76. O procedimento deve ser concluído em até trinta 
dias contados a partir da data do fato.

§1º O prazo descrito no caput deste artigo inicia-se no 
dia em que a autoridade competente tomar conhecimento do 
fato, interrompendo-se pela portaria de instauração do proce-
dimento, voltando a correr integralmente, excluindo-se o dia do 
começo e incluindo-se o dia final.

§2º Não concluído no prazo, o procedimento disciplinar 
pode ser prorrogado por uma única vez, por igual período, de-
vendo a autoridade apuradora, por meio de pedido fundamen-
to e relatório das diligências realizadas, solicitar a prorrogação 
ao Diretor da Unidade Prisional.

§3º No caso de isolamento preventivo do faltoso, a crité-
rio do Diretor da Unidade Prisional, o prazo para conclusão do 
procedimento administrativo deve ser de dez dias.

Seção IV
Da Instrução

Art. 77. Cabe à autoridade apuradora que conduzir o 
procedimento elaborar o termo de instalação dos trabalhos e, 
quando houver designação de Secretário, termo de compro-
misso, em separado.

 
Art. 78. Após a instalação dos trabalhos, a autoridade 

apuradora deve providenciar o que segue:

I - data, hora e local da audiência;

II - citação pessoal do preso acerca da acusação, cienti-
ficandoo sobre o comparecimento à audiência na data e hora 
designadas, acompanhado de advogado;

III - intimação das testemunhas da administração.

§1º Na impossibilidade de citação do preso em face de 
fuga ou abandono, deve a autoridade apuradora solicitar ao 
Diretor da Unidade Prisional o sobrestamento do procedimen-
to até a recaptura, informando a autoridade judicial competen-
te para eventual decisão cautelar.

§2º A autoridade apuradora, no momento da citação do 
preso, deve inquiri-lo sobre a existência de defensor constitu-
ído para proceder a sua defesa, cientificando-o sobre a possi-
bilidade de ser assistido por defensor dativo.

Art. 79. A autoridade apuradora que conduzir o procedi-
mento deve considerar o ônus probatório da administração e 
da defesa, podendo limitar ou excluir as provas que considerar 
excessivas, impertinentes ou protelatórias bem como apreciá-
-las e dar especial valor às regras técnicas e de praxe adminis-
trativa peculiares à administração penitenciária.

Art. 80. A administração e a defesa podem arrolar até 
três testemunhas cada uma.

Art. 81. A defesa tem prazo de dois dias, contados a par-
tir da data de sua citação, para requerer às provas que pre-
tende produzir, indicando as testemunhas a serem inquiridas.

Art. 82. O procedimento deve seguir o rito sumaríssimo 
e ser instruído, preferencialmente, em audiência una assegu-
rados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da du-
ração razoável do procedimento.

Parágrafo único. As provas que não puderem ser pro-
duzidas em audiência devem ser providenciadas preliminar-
mente.

Seção V
Da Audiência

Art. 83. Na data previamente designada deve ser rea-
lizada, se possível, audiência una, facultada a apresentação 
de defesa preliminar, prosseguindo-se com o interrogatório do 
preso, a oitiva das testemunhas da administração e da defesa, 
seguida da defesa final.

§1º A autoridade responsável pelo procedimento deve 
informar ao acusado do seu direito de permanecer calado e de 
não responder às perguntas que lhe forem formuladas.

§2º O silêncio não importa em confissão nem deve ser 
interpretado em prejuízo da defesa.

§3º Nos casos em que o preso não estiver em isolamen-
to preventivo e houver complexidade nos fatos, a defesa final 
pode ser apresentada no prazo de sete dias improrrogáveis.

§4º Na data da audiência devem ser registrados, resumi-
damente, os atos essenciais, as afirmações fundamentais e as 
informações úteis à apuração dos fatos.

§5º Devem ser decididos, de plano, todos os incidentes 
e exceções que possam interferir no prosseguimento da audi-
ência e do procedimento.

 
§6º O interrogatório ou oitiva do mudo, do surdo ou do 

surdomudo deve ser feito da seguinte forma:

I - ao surdo, são apresentadas por escrito as perguntas, 
que ele responde oralmente;

II - ao mudo, as perguntas são formuladas oralmente e 
ele as responde por escrito;

III - ao surdo-mudo, as perguntas são formuladas por es-
crito, e do mesmo modo se dão as respostas.

Art. 84. Não sendo possível a realização de audiência 
una, os atos a que se refere o caput do artigo anterior podem 
ser praticados em tantas audiências quantas forem necessá-
rias, observando-se o prazo de conclusão dos trabalhos.

Art. 85. Se o preso comparecer à audiência desacompa-
nhado de advogado deve ser observado o disposto no artigo 
95 deste Decreto.

Art. 86. A testemunha não pode eximir-se da obrigação 
de depor, salvo no caso de proibição legal ou de impedimento.

§1º As testemunhas arroladas pelo acusado devem com-
parecer à audiência independentemente de intimação.

§2º Por medida de segurança, a critério da autoridade 
apuradora, no procedimento, pode ser omitido, do termo de 
declaração, os dados pessoais da testemunha, com exceção 
do nome completo, do número do RG e dos dados profissio-
nais.

§3º As testemunhas da administração que se sentirem 
constrangidas ou ameaçadas pelo acusado devem prestar seu 
depoimento sem a presença daquele, desde que com a anu-
ência da autoridade apuradora.
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Seção VI
Do Relatório

Art. 87. Encerradas as fases de instrução e defesa, a 
autoridade apuradora deve apresentar relatório final, no prazo 
três dias, contado a partir da data da apresentação da defesa 
ou transcorrido o prazo para sua interposição, opinando, fun-
damentadamente, sobre a aplicação da sanção disciplinar ou 
a absolvição do preso e encaminhando os autos para aprecia-
ção do Diretor da Unidade Prisional.

Parágrafo único. Nos casos em que reste comprovada 
autoria de danos no que tange à responsabilidade civil, deve a 
autoridade, em seu relatório, manifestar-se, conclusivamente, 
propondo o encaminhamento às autoridades competentes.

Seção VII
Da Decisão

Art. 88. O Diretor da Unidade Prisional, após avaliar o 
procedimento, deve proferir decisão final no prazo de dois 
dias, contados da data do recebimento dos autos.

Parágrafo único. O Diretor da Unidade Prisional pode, 
em despacho fundamentado, ratificar o relatório final, determi-
nando à área competente que cumpra o disposto nos autos, ou 
discordar e despachar sobre as diligências e decisões que se 
fizerem necessárias.

Art. 89. No despacho do Diretor da Unidade Prisional, 
a respeito da decisão final sobre qualquer infração disciplinar, 
deve constar:

I - ciência, por escrito, ao preso envolvido e ao seu de-
fensor, nas vinte e quatro horas ulteri

II - registro em ficha disciplinar;

III - registro no Boletim Informativo e no sistema infor-
matizado;

IV - juntada de cópia do procedimento disciplinar no 
prontuário penitenciário do preso;

V - encaminhamento do procedimento à autoridade judi-
cial, nos casos de isolamento e falta grave;

VI - comunicação à autoridade policial competente quan-
do, ao final do procedimento, restar caracterizada a conduta 
faltosa como ilícito criminal;

VII - requisição de internação em regime disciplinar dife-
renciado se for o caso.

§1º Sobre possível responsabilidade civil de danos cau-
sados ao patrimônio do Estado, devem ser remetidas cópias 
do procedimento à Chefia de Gabinete da Pasta, por intermé-
dio do órgão competente, para a adoção das medidas cabíveis 
visando à eventual reparação do dano.

§2º Os danos causados pelo preso devem ser ressarci-
dos sem prejuízo das sanções disciplinares previstas.

Art. 90. Cabe pedido de reconsideração, dirigido à au-
toridade que aplicou a sanção disciplinar, sem efeitos sus-
pensivos, quando surgirem novos fatos, não considerados na 
decisão.

Seção VIII
Da Extinção da Punibilidade

Art. 91. Extingue-se a punibilidade no prazo de dois 
anos, contados a partir da data do conhecimento do fato pela 
autoridade competente.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, pode a auto-
ridade judiciária decidir sobre o tempo a ser considerado para 
a extinção da punibilidade.

Art. 92. Nos casos de fuga ou abandono, interrompem-se 
os prazos da extinção da punibilidade na data de sua ocorrên-
cia, voltando a contar a partir da data da recaptura do preso.

Parágrafo único. No caso de recaptura do preso, a Uni-
dade Prisional que recebê-lo deve comunicar, imediatamente, 
a unidade na qual se encontrava recolhido por ocasião da fuga 
ou abandono, a fim de se concluir o procedimento disciplinar.

Seção IX
Do Incidente de Instrução

Art. 93. Considera-se incidente de instrução o descum-
primento ou a inobservância de dispositivo constante deste 
Decreto bem como qualquer ato que contrarie norma legal no 
decorrer do procedimento disciplinar.

§1º São incidentes de instrução os atos não motivados, 
as decisões e as propostas destituídas de fundamento bem 
como todo ato que possa prejudicar o andamento do proce-
dimento.

§2º Quando o procedimento apresentar incidente de ins-
trução cabe ao Diretor da Unidade Prisional a avaliação e a 
aplicação das medidas necessárias para cessar ou reparar o 
prejuízo.

§3º Devem ser adotadas medidas administrativas e/ou 
judiciais, quando o disposto neste artigo for praticado de forma 
dolosa.

 
Seção X

Das Disposições Finais

Art. 94. Os prazos para instrução do procedimento, nos 
casos em que não é necessária a adoção do isolamento pre-
ventivo do preso, podem ser prorrogados por igual período, 
uma única vez.

Art. 95. O não comparecimento do defensor constituído 
do preso, por qualquer motivo, em qualquer ato do procedi-
mento, não acarreta a suspensão dos trabalhos ou prorroga-
ção dos prazos, sendo nomeado Defensor Público para provi-
denciar sua defesa.

CAPÍTULO II
DA SANÇÃO DISCIPLINAR

Art. 96. Os atos de indisciplina são passíveis das seguin-
tes penalidades, observado o respectivo procedimento discipli-
nar do preso:

I - advertência verbal;

II - repreensão;

III - suspensão ou restrição de direitos;

IV - isolamento na própria cela ou em local adequado, 
nas Unidades Prisionais que possuem alojamento coletivo;

V - internação em regime disciplinar diferenciado.

§1º A advertência verbal é punição de caráter educativo, 
aplicá- vel às infrações de natureza leve e, se couber, nas de 
natureza média.

§2º A repreensão é sanção disciplinar, revestida de maior 
rigor no aspecto educativo, aplicável em casos de infração de 
natureza média bem como para os reincidentes de infração de 
natureza leve.

Art. 97. A suspensão ou restrição de direitos e o isola-
mento na própria cela ou em local adequado, não podem ex-
ceder a trinta dias.
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§1º O preso, antes e depois da aplicação da sanção 
disciplinar consistente no isolamento, deve ser submetido a 
exame de saúde que ateste suas condições físicas e, havendo 
necessidade, a exame médico.

§2º O relatório de saúde e/ou médico, de que trata o pa-
rágrafo anterior, deve ser anexado ao prontuário do preso.

§3º Aos presos recolhidos em cela de isolamento celu-
lar, quando não houver impedimentos de segurança e/ou de 
estrutura, é assegurado o disposto no inciso V do artigo 30 
deste Decreto.

§4º Aos presos em cumprimento de sanção disciplinar, 
recolhidos em cela de isolamento, é permitida a posse de ma-
terial básico de higiene pessoal, um segundo uniforme padrão 
ou vestuário pessoal para troca e livros instrutivos e/ou recrea-
tivos do acervo da biblioteca ou da sala de leitura da Unidade.

§5º O prazo tratado no caput deste artigo não atinge as 
internações em regime disciplinar diferenciado.

Art. 98. Quando do cometimento de nova falta disciplinar 
pelo preso durante o cumprimento de sanção disciplinar ante-
rior, é vedado aplicar cumulativamente o tempo de isolamento 
celular.

CAPÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO E DA 

REABILITAÇÃO

Art. 99. Para fins administrativos, o comportamento do 
preso recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, 
nas Unidades Prisionais sob responsabilidade da Secretaria 
de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária, é clas-
sificado como:

 
I - ótimo, quando decorrente da ausência de cometimen-

to de falta disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, 
ocorrido no mínimo há um ano, até o momento do requerimen-
to do benefício em Juízo.

II - bom, quando decorrente da ausência de cometimento 
de falta disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já rea-
bilitadas, desde o ingresso do preso na prisão até o momento 
do requerimento do benefício em Juízo;

III - regular, quando registra a prática de faltas discipli-
nares de natureza média ou leve, sem reabilitação de com-
portamento.

IV - mau, quando registra a prática de faltas disciplinares 
de natureza grave sem reabilitação de comportamento.

Parágrafo único. A infração disciplinar de natureza gra-
ve implica na proposta de regressão do regime.

Art. 100. Para avaliação, deve ser considerado, quando 
for o caso, o comportamento do preso desde a permanência 
em Unidade Prisional anterior, ainda que subordinada à Secre-
taria de Estado da Segurança Pública.

Art. 101. O Diretor da Unidade não pode atestar o com-
portamento do preso enquanto tramitar procedimento para 
apuração de falta disciplinar, desde que obedecidos os prazos 
previstos no artigo 76 deste Decreto.

Art. 102. Deve ser rebaixado o conceito de comporta-
mento do preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer 
regimes de cumprimento de pena.

Art. 103. O preso em regime fechado ou em regime se-
miaberto tem, no âmbito administrativo, os seguintes prazos 
para reabilitação do comportamento, contados a partir do cum-
primento da sanção imposta:

I - três meses para as faltas de natureza leve;

II - seis meses para as faltas de natureza média; III - 
doze meses para as faltas de natureza grave.

Art. 104. O cometimento de falta disciplinar de qualquer 
natureza, durante o período de reabilitação, acarreta a imedia-
ta interrupção do tempo até então cumprido.

Parágrafo único. Com a prática de nova falta disciplinar, 
exigese novo tempo para reabilitação que deve ser somado 
ao tempo estabelecido para a falta anterior, sendo detraído do 
total o período já cumprido.

Art. 105. Para fins de instrução de pedido de progressão 
de regime, concessão de livramento condicional, indulto ou co-
mutação de penas, o Diretor da Unidade Prisional deve enca-
minhar à autoridade judicial competente, à época do pedido do 
benefício, em formulário padronizado, o Boletim Informativo do 
preso, com classificação final do comportamento e o registro 
de todas as etapas e ocorrências que ensejaram a avaliação 
definitiva.

Parágrafo único. No Boletim Informativo deve constar, 
obrigatoriamente, o histórico de todas as faltas disciplinares 
anotadas no prontuário do preso, com a discriminação de data, 
local dos fatos, descrição e tipificação da falta, sanção disci-
plinar aplicada ou absolvição, e a respectiva reabilitação admi-
nistrativa do comportamento.

Art. 106. Os advogados, com poderes conferidos por 
procuração, que necessitarem de Boletim Informativo para ins-
truir petição para requerimento de benefício ao seu cliente, de-
vem encaminhar pedido ao Diretor da Unidade, mencionando 
o fim a que se destina.

 
§1º Quando do recebimento do pedido, a Unidade Pri-

sional deve providenciar a documentação requerida, no prazo 
máximo de vinte dias, e entregá-la, mediante comprovante, fi-
cando vedada sua retirada por terceiros.

§2º Os comprovantes devem ficar devidamente arquiva-
dos no prontuário do preso.

§3º Caso os profissionais a que se refere o caput deste 
artigo venham a fazer uso diverso dessas informações, ou se 
eventualmente venham a alterar os dados delas constantes, 
devem responder pelo ilícito nas esferas competentes.

TÍTULO VIII
DAS VISITAS

Art. 107. As visitas têm a finalidade de preservar e es-
treitar as relações do preso com a sociedade, a família, com-
panheiro(a) e os parentes, sob vigilância e com limitações, 
ressocializando-o e reintegrando-o de forma espontânea ao 
âmbito familiar e comunitário, quando do cumprimento da sua 
pena bem como caráter terapêutico objetivando desenvolver e 
aprimorar o senso de comunhão social na esfera das Unida-
des Prisionais.

Parágrafo único. O visitante do preso, para efeito deste 
Decreto, é considerado como particular e está sujeito às nor-
mas disciplinadas pela Secretaria de Estado da Justiça e da 
Administração Penitenciária.

Art. 108. Os visitantes devem ser tratados com humani-
dade e com dignidade inerente ao ser humano, por parte de 
todos os funcionários da Unidade Prisional e de todo o corpo 
funcional dos órgãos da estrutura da Secretaria de Estado da 
Justiça e da Administração Penitenciária.

Art. 109. As visitas devem ser realizadas em local pró-
prio, de acordo com suas finalidades, em condições dignas e 
que possibilitem a vigilância pelo corpo de segurança.
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Art. 110. As visitas devem ser controladas por meio de 
cadastro informatizado e padronizado em toda a rede de Uni-
dades Prisionais da estrutura da Secretaria de Estado da Jus-
tiça e da Administração Penitenciária.

Parágrafo único. As informações constantes do referido 
cadastro devem ser sigilosas, ficando o acesso adstrito ao fun-
cionário responsável pela área.

Art. 111. A autorização para entrada nas Unidades Pri-
sionais fica condicionada à obediência, à ordem e à disciplina, 
observando-se as disposições contidas neste Decreto.

Art. 112. A visita aos presos, de ambos os sexos, reali-
za-se sob as modalidades comuns de direito e conjugais, cha-
madas visitas íntimas.

CAPÍTULO I
DAS VISITAS COMUNS

Art. 113. Os presos podem receber visitas de parentes 
de até 2º grau, do cônjuge ou do companheiro(a) de comprova-
do vínculo afetivo, desde que registradas no rol de visitantes e 
devidamente autorizadas pela área de segurança e disciplina.

§1º Não se incluem na restrição os menores de doze 
anos, desde que descendentes do preso, nem os membros 
de entidades religiosas ou humanitárias, devidamente cadas-
trados.

§2º A visita de egresso; de quem estiver em saída tempo-
rária ou em cumprimento de pena em regime aberto ou livra-
mento condicional, pode ser autorizada, fundamentadamente, 
pela direção da Unidade Prisional e realizada no parlatório, 
contanto que o visitante seja parente até 2º grau, cônjuge ou 
companheiro(a) de comprovado vínculo afetivo da pessoa pre-
sa, desde que registrada no rol de visitas, devendo ser previa-
mente autorizada pelo juízo competente, quando necessário.

Art. 114. As visitas comuns devem ser realizadas, no 
máximo, em dois dias semanais, exceto em caso de proximi-
dade de datas festivas, quando o número pode ser maior, a 
juízo do Diretor da Unidade Prisional e com autorização do 
Coordenador Regional.

Parágrafo único. O período de visitas não deve ser su-
perior a oito horas.

Art. 115. O preso tem direito de receber visita, dentre as 
oito pessoas indicadas em seu rol, de duas delas, no máximo, 
por dia de visita.

§1º Excepcionalmente, é permitida a inclusão no rol de 
visitas, de duas outras pessoas, quando o preso não contar 
com visitantes do tipo descrito no artigo 113 deste Decreto, 
vedadas, neste caso, o acompanhamento de crianças.

§2º Pode ser autorizada visita extraordinária, determina-
da por autoridade competente, que fixará sua duração.

Art. 116. Para que a visita seja cadastrada no rol de vi-
sitas do preso, deve haver a apresentação dos seguintes do-
cumentos:

I - concordância, por escrito, do preso, sobre a conveni-
ência ou não da visitação;

II - comprovação da condição de ser cônjuge, compa-
nheiro(a) ou do grau de parentesco;

III - cópia da carteira original de identidade do visitante;

IV - cópia da carteira original do Cadastro de Pessoas 
Físicas;

V - cópia de comprovante de residência dos últimos seis 

meses;

VI - duas fotos recentes e iguais;

VII - certidão de Antecedentes Criminais.

Parágrafo único. A comprovação de que trata o inciso 
II deste artigo deve ser feita por meio da apresentação dos 
seguintes documentos:

I - Certidão de Casamento, se cônjuge;

II - Declaração reconhecida em cartório, com duas tes-
temunhas, ou decisão judicial declarando união estável, se 
companheiro (a);

III - Certidão de Nascimento, se filho.

Art. 117. O visitante, exceto parentes de até 2º grau, 
deve se submeter à entrevista pessoal junto ao serviço social 
da Unidade Prisional, que, após manifestação, encaminhará a 
proposta de inclusão no rol de visitantes do preso ao Diretor da 
área de segurança e disciplina.

Parágrafo único. O relatório pessoal sobre o visitante, 
elaborado pelo serviço social, deve ser anexado ao prontuário 
do preso.

Art. 118. O Diretor da área de segurança e disciplina da 
Unidade Prisional deve se manifestar fundamentadamente, 
sobre a conveniência ou não da inclusão do solicitante no rol 
de visitas do preso.

Art. 119. Autorizada a visitação, o visitante deve receber 
credencial para ingresso na Unidade Prisional, tendo tal docu-
mento validade enquanto o preso estiver recolhido na Unidade 
ou até quando solicitada a exclusão da visita.

 
Parágrafo único. A credencial deve conter:

I - o nome da Unidade Prisional;

II - a foto do visitante;

III - o nome, o número do Registro Geral e o número do 
Cadastro de Pessoa Física do visitante;

IV - o nome e o número da matrícula do preso visitado;

V - a assinatura do Diretor da área de segurança e dis-
ciplina.

Art. 120. Para ingressar em Unidade Prisional, os visi-
tantes devem estar devidamente autorizados e registrados, 
apresentar a respectiva credencial, o documento original da 
Carteira de Identidade e se submeter aos procedimentos de 
revista.

Art. 121. A inclusão no rol de visitas de outra pessoa, em 
substituição àquela que não for parente até 2º grau, cônjuge 
ou companheiro(a) de comprovado vínculo afetivo, implica na 
condição de ser por ele visitado somente após cento e vinte 
dias decorridos da data de exclusão do visitante substituído.

Art. 122. São vedadas as substituições do cônjuge e do 
companheiro(a) de comprovado vínculo afetivo, salvo se hou-
ver separação de fato ou de direito, com observância do prazo 
mínimo descrito no artigo anterior deste Decreto para a indi-
cação do novo visitante e a aprovação do Diretor da Unidade 
Prisional, após parecer do serviço social.

Art. 123. As alterações e exclusões no rol de visitantes, 
por iniciativa das partes, somente devem ser efetuadas com 
a solicitação, por escrito, do preso ou do visitante registrado.

Art. 124. A critério do Diretor da Unidade Prisional, pode, 
fundamentadamente, ser suspenso, por prazo determinado, 
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ou cancelado, o registro do visitante que, por sua conduta, 
possa prejudicar a disciplina e a segurança da Unidade Prisio-
nal, observado o disposto nos artigos 143 a 146 deste Decreto.

Art. 125. As informações constantes do registro dos vi-
sitantes não devem ser divulgadas, exceto mediante autoriza-
ção do Diretor da Unidade Prisional e desde que devidamente 
fundamentado o pedido.

Art. 126. A entrada de crianças e adolescentes, para vi-
sitas comuns, é permitida somente quando o menor for filho ou 
neto do preso a ser visitado.

Parágrafo único. As crianças e os adolescentes devem 
estar acompanhados por um responsável legal e, na falta des-
te, por aquele que for designado para sua guarda, determina-
da pela autoridade judicial competente.

Art. 127. O preso recolhido à enfermaria, impossibilitado 
de se locomover ou em tratamento psiquiátrico, pode receber 
visita no próprio local, por indicação médica e com autorização 
do Diretor da Unidade Prisional.

Art. 128. As visitas podem ser suspensas em caráter ex-
cepcional ou emergencial, desde que fundamentadas, visando 
à preservação das condições sanitárias; de saúde coletiva dos 
presos; da ordem; da segurança e da disciplina da Unidade 
Prisional, sendo normalizadas assim que o problema tiver sido 
sanado.

Art. 129. O visitante deve estar convenientemente traja-
do, conforme normas da Secretaria de Estado da Justiça e da 
Administração Penitenciária e ser submetido à revista.

 
Parágrafo único. O visitante que estiver com peruca ou 

outros complementos que possam dificultar a sua identificação 
ou revista, pode ser impedido de adentrar à Unidade Prisional 
como medida de segurança, observadas as normas específi-
cas expedidas pelo órgão citado no caput deste artigo.

CAPÍTULO II
DA VISITA ÍNTIMA

Art. 130. A visita íntima tem por finalidade fortalecer as 
relações familiares e deve ocorrer nos casos de relação amo-
rosa estável e continuada.

Art. 131. A visita íntima pode ser suspensa ou restrin-
gida, por tempo determinado, em caso de falta disciplinar de 
natureza grave, cometida pelo preso, que ensejar restrição de 
direitos ou isolamento celular, ou por ato motivado pelo cônju-
ge ou pelo companheiro(a) que causar problemas de ordem 
moral ou risco para a segurança ou disciplina, observado o 
disposto nos artigos 143 a 146 deste Decreto.

Art. 132. A visita íntima pode ser suspensa ou extinta, 
em todo o sistema prisional, a qualquer tempo, pelo Diretor da 
Unidade, na medida em que acarrete danos do ponto de vista 
sanitário ou desvio de seus objetivos.

Art. 133. A Coordenadoria de Saúde deve planejar, jun-
tamente com as Coordenadorias Regionais e as Unidades 
Prisionais, programa de prevenção social e sanitária para a 
população prisional.

Parágrafo único. As áreas de saúde e de reintegração 
de cada Unidade Prisional devem desenvolver os programas a 
que se refere o caput deste artigo.

Art. 134. Ao preso é facultado receber visita íntima do 
cônjuge ou companheiro(a), comprovado o vínculo afetivo pe-
las formas previstas nos incisos I e II do Parágrafo único do 
artigo 116 deste Decreto.

Art. 135. O preso pode receber visita íntima de menor de 
dezoito anos, quando esta:

I - for legalmente casada com o visitado;

II - seja judicialmente emancipada e haja a demonstra-
ção de união estável com o visitado, por escrito, assinada por 
duas testemunhas e reconhecida em cartório, condicionado, 
ainda, à entrevista com o genitor ou tutor responsável pela 
emancipação e termo de ciência junto à área de serviço social 
da Unidade Prisional;

III - nos demais casos, devidamente autorizados pelo ju-
ízo competente.

Parágrafo único. Excetuados os casos de que trata este 
artigo, é proibida a entrada de menores de dezoito anos, nas 
Unidades Prisionais, para a prática de visita íntima.

Art. 136. A concessão de visita íntima fica subordinada:

I - a apresentação de atestado de aptidão, do ponto de 
vista de saúde, por meio de exames laboratoriais;

II - a submissão de exames periódicos, a critério das Uni-
dades Prisionais.

Parágrafo único. No caso de ser um ou ambos os par-
ceiros portadores de doença infectocontagiosa transmissível 
sexualmente, a ocorrência da visita íntima deve ser decidida 
por ambos, em conjunto com a autoridade competente, após:

 
I - comprovação do tipo de vínculo afetivo existente;

II - informação sobre a ocasião do adoecimento;

III - demonstração do nível de conhecimento da doença 
e das precauções a serem tomadas;

IV - relatórios das áreas de saúde, serviço social e psi-
cologia da Unidade Prisional, dos quais deve constar, dentre 
outras informações, o nível de benefício trazido ao processo 
de ressocialização do preso com a realização da visita intima.

Art. 137. É autorizado somente o registro de um compa-
nheiro(a), obedecendo-se ao disposto nos artigos 121 e 122 
deste Decreto.

Art. 138. Deve ser providenciada, pela área competen-
te da Unidade Prisional, a carteira de identificação específica 
para visita íntima.

Art. 139. Não pode receber visita íntima o preso que es-
tiver:

I - em situação de trânsito na Unidade Prisional;

II - em período de inclusão ou em regime de observação;

III - em isolamento em cela de segurança, quando neces-
sária a adoção de medida preventiva de segurança pessoal;

IV - em enfermaria;

V - em cumprimento de sanção disciplinar de restrição 
de direitos ou de aplicação de isolamento celular, em cela dis-
ciplinar.

Art. 140. O controle da visita íntima, no que tange às 
condições de acesso, ao trânsito interno e à segurança do pre-
so e sua companheira compete, estritamente, aos integrantes 
da área de segurança e disciplina.

Art. 141. A periodicidade da visita íntima deve obedecer 
aos critérios estabelecidos pela administração, respeitadas as 
características de cada Unidade Prisional.

CAPÍTULO III
DA ORDEM GERAL APLICADA A VISITANTES

Art. 142. O visitante ou qualquer pessoa autorizada a en-
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trar nas Unidades Prisionais deve obedecer à ordem estabe-
lecida, respeitando funcionários, presos e outros particulares, 
bem como cumprir as normas legais, regimentais, administrati-
vas ou qualquer ordem exarada por autoridade competente no 
âmbito das Unidades Prisionais pertencentes à Secretaria de 
Estado da Justiça e da Administração Penitenciária.

Art. 143. São considerados atos de indisciplina cometi-
dos por visitantes:

I - praticar ações definidas como crime ou contravenção;

II - manter conduta indisciplinada no interior ou nas de-
pendências externas da Unidade Prisional, desobedecendo a 
qualquer ordem, seja escrita ou verbal, emanada por autorida-
de competente;

III - desobedecer, desacatar ou praticar qualquer ato que 
importe em indisciplina, seja ele praticado contra servidores 
públicos, presos ou outros particulares;

IV - promover tumulto, gritaria, algazarra ou portar-se de 
maneira inconveniente que perturbe o trabalho ou o sossego 
alheio;

 
V - induzir, fazer uso, estar sob ação de bebida alcoólica, 

substância entorpecente ou que determine dependência física 
ou psíquica, ou ainda introduzi-las em área sob administração 
da Unidade Prisional;

VI - vestir-se de maneira inconveniente;
 
VII - recorrer a meios fraudulentos em proveito próprio 

ou alheio;

VIII - praticar manifestações ou propaganda que moti-
vem a subversão à ordem e a disciplina das Unidades Prisio-
nais; a discriminação de qualquer tipo e o incitamento ou apoio 
a crime, contravenção ou qualquer outra forma de indisciplina;

IX - auxiliar, participar ou incentivar a prática de falta dis-
ciplinar do preso, tentada ou consumada.

Art. 144. Os atos de indisciplina praticados por visitantes 
podem incorrer em:

I - advertência escrita;

II - suspensão temporária da autorização para entrada 
na Unidade Prisional;

III - cassação da autorização para entrada da Unidade 
Prisional.

Art. 145. A advertência escrita deve ser aplicada na prá-
tica de ato de indisciplina que não incidir em grave dano à 
ordem e à disciplina da Unidade Prisional, dando-se ciência ao 
interessado, que, em caso de recusa, deve ser assinado por 
duas testemunhas.

Art. 146. A suspensão temporária e a cassação devem 
ser empregadas na prática de crime doloso, ato de indisciplina 
que comprometa a ordem e a segurança ou outro fato danoso 
no âmbito das Unidades Prisionais.

Art. 147. O período da suspensão temporária pode ser 
de quinze, trinta, noventa, cento e oitenta ou trezentos e ses-
senta dias, conforme a gravidade do fato.

Art. 148. O visitante que tentar entrar na Unidade Pri-
sional com telefone celular ou aparelho de comunicação com 
o meio exterior, seus componentes ou acessórios, bem como, 
com substâncias tóxicas consideradas ilícitas, armas ou outros 
materiais que podem ser utilizados para a mesma finalidade, 
além das providências previstas pela legislação, fica terminan-
temente proibido de adentrar a qualquer Unidade Prisional da 
Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Peniten-

ciária.

Art. 149. Deverá ser aplicado, em despacho fundamen-
tado do Diretor da Unidade, o disposto nos incisos I a III do 
artigo 144 deste Decreto, de acordo com a gravidade dos fa-
tos, depois de ouvido, em termo de declaração, o visitante que 
atuou de maneira indisciplinada, os funcionários e as teste-
munhas, sem prejuízo da adoção de outras providências que 
visem o esclarecimento dos fatos e da aplicação das medidas 
cautelares cabíveis à preservação do interesse público, desde 
que devidamente motivados.

Art. 150. Os atos de indisciplina, praticados por visitan-
tes, não afetam a avaliação do comportamento carcerário do 
preso, salvo quando restar comprovado seu envolvimento di-
reto ou indireto.

Art. 151. Deve ser dada ciência, por escrito, ao visitante, 
e, quando for o caso, ao preso, das condições dispostas nos 
incisos I a III do artigo 144 deste Decreto.

Art. 152. Cabe, desde que haja elementos comprobató-
rios complementares não analisados, pedido de reconsidera-
ção, por escrito, sem efeito suspensivo, dirigido à autoridade 
que aplicou a punição, no prazo de cinco dias úteis contados 
da data da decisão.

 
Art. 153. As situações disciplinares envolvendo visitan-

tes que não puderem ser enquadradas nas disposições des-
te Decreto devem ser decididas pelo Diretor da Unidade, por 
meio de competente procedimento.

TÍTULO IX
DA REVISTA DE PESSOAS, OBJETOS, BENS, VALORES, 

VEÍCULOS E ÁREAS HABITACIONAIS

CAPÍTULO ÚNICO
DA REVISTA

Art. 154. A revista consiste no exame de pessoas, ob-
jetos, bens, valores e veículos, que adentrem a Unidade Pri-
sional e das áreas habitacionais dos presos, com a finalidade 
de localizar objetos ou substâncias não permitidas pela admi-
nistração ou que venham a comprometer a segurança e dis-
ciplina.

Parágrafo único. Os membros do Poder Executivo, Le-
gislativo, Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Públi-
ca, da Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário, 
da Ouvidoria do Sistema Penitenciário, Advogados e demais 
autoridades que tenham legitimidade para visitar ou vistoriar 
as Unidades Prisionais, desde que estejam no exercício pro-
fissional, devem se submeter aos procedimentos específicos 
de revista, observadas as exceções descritas neste Decreto.

Art. 155. Todo objeto e veículo que entrar ou sair da Uni-
dade Prisional deve ser minuciosamente revistado.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo deve 
ser sempre realizado na presença do portador ou condutor.

Art. 156. Os procedimentos de revista nas áreas habita-
cionais de convívio do preso e em sua cela, devem ser feitos 
de maneira que não imponham constrangimento físico ou mo-
ral e que preservem seus pertences pessoais permitidos pela 
administração.

Art. 157. Cabe aos agentes de segurança penitenciária 
efetuar os tipos de revista de que trata o artigo anterior, objeti-
vando localizar objetos não permitidos, compartimentos falsos, 
túneis ou quaisquer formas de ocultar alguma irregularidade, 
obedecidos os seguintes procedimentos:

I - retirar o preso de sua cela, revistando-o;

II - revistar sua cela e seus pertences por meio de:
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a) exame minucioso dos objetos;

b) exame dos móveis ou similares, movendo-os de seus 
locais, verificando-os, e examinando a área onde estavam co-
locados;

c) exame da estrutura física da cela, verificando se as 
paredes, o teto, o chão, o encanamento, a fiação elétrica, as 
grades e as portas não foram modificadas, danificadas ou 
ocultam alguma irregularidade.

Art. 158. A revista da cela, quando possível, deve ser 
feita na presença de um dos presos ali recolhidos.

Art. 159. Fica vedado o procedimento de revista das ce-
las quando houver visitantes nos raios habitacionais, salvo em 
situações extremamente necessárias para a preservação da 
ordem e disciplina.

Art. 160. Não é permitido ao visitante do preso, como 
medida de segurança, entrar na Unidade Prisional:

 
I - portando aparelho de telefonia móvel celular ou apa-

relho de comunicação com o meio exterior, seus componentes 
e acessórios;

II - com relógios, pulseiras, correntes, brincos e outros 
adereços similares;

III - com material de maquiagem, perucas ou cabelo com 
tranças de qualquer tipo, sapatos de salto alto, plataforma ou 
similares;

IV - com qualquer componente, complemento ou acessó-
rio que oculte ou dificulte sua identificação ou revista.

§1º Os advogados que adentrem a Unidade Prisional 
para a prestação de serviço advocatício devem obedecer a 
restrição imposta no inciso I deste artigo.

§2º Os advogados que não permitirem que seus objetos 
pessoais como pastas e mochilas passem por revista não po-
dem adentrar as dependências da Unidade Prisional.

Art. 161. São adotados os seguintes procedimentos de 
revista:

I - manual;

II - mecânico;

III - intimo corporal, caso necessário.

Seção I
Da Revista Manual e Mecânica

Art. 162. A revista efetua-se por meios manuais ou me-
cânicos, em pessoas que, na qualidade de visitantes, servi-
dores ou prestadores de serviços, ingressarem nas Unidades 
Prisionais.

§1º A revista manual é efetuada por servidor habilitado, 
do mesmo sexo.

§2º A revista mecânica é feita com a utilização de detec-
tores de metais, aparelhos de raio-X e meios assemelhados.

§3º A revista em menores, nos casos que couber, deve 
se realizar na presença dos pais ou responsáveis, observan-
do-se o disposto no artigo 160 deste Decreto.

Art. 163. Qualquer pessoa que adentrar uma Unidade 
Prisional deve ser submetida às revistas manual e mecânica, 
salvo nos casos explicitados neste Decreto.

§1º Havendo recusa do visitante, é vedada a sua entra-

da.

§2º Na hipótese de ser permitida a entrada sem a obser-
vância do disposto neste artigo, deve ser responsabilizado o 
funcionário que a conceder.

Art. 164. Quando as pessoas apresentarem restrições 
quanto à utilização do equipamento, do ponto de vista de saú-
de, ficam isentas da revista mecânica devendo ser a ocorrên-
cia registrada em livro próprio e a visita realizada em parlatório 
ou outro local adequado.

§1º Compete aos interessados à comprovação do dis-
posto no caput deste artigo, mediante apresentação de atesta-
do ou laudo médico, exames laboratoriais ou outros meios que 
comprovem o alegado, emitidos recentemente.

§2º A isenção da revista mecânica não exime os que in-
gressarem em Unidades Prisionais de outras modalidades de 
revista.

 
§3º A forma de revista tratada no caput deste artigo se 

aplica apenas as visitantes de presos.

Art. 165. Em todas as Unidades Prisionais, que utiliza-
rem raio-x e detectores de metais, é obrigatória a colocação de 
aviso sobre a existência de eventual risco desses equipamen-
tos para portadores de marca passo.

Art. 166. São isentos da revista manual:

I - Advogados, no exercício profissional;

II - Magistrados, Promotores e Procuradores de Justiça, 
Defensores Públicos e Delegados de Polícia;

III - Parlamentares;

IV - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judi-
ciário;

V - Ministros e Secretários de Estado;

VI - Membros do Conselho Estadual e Nacional de Po-
lítica Criminal e Penitenciária e dos Conselhos Penitenciários 
Estaduais;

VII - Membros da Corregedoria Administrativa do Siste-
ma Penitenciário e da Ouvidoria do Sistema Penitenciário;

VIII - Coordenadores Regionais de Unidades Prisionais, 
de Saúde do Sistema Penitenciário, de Reintegração Social e 
Cidadania e Diretores de Unidades Prisionais;

IX - representantes religiosos, desde que devidamente 
credenciados;

X - outros, a critério do Diretor da Unidade, registrando-
-se em livro próprio.

Art. 167. Os profissionais elencados no artigo anterior, 
que não estiverem no exercício da função, mas na condição 
de visita particular do preso, devem ser submetidos à revista 
corporal.

Art. 168. Em caso de desrespeito, por parte do visitante 
do preso, pode ter suspensa a autorização para visita, confor-
me dispuser este Decreto.

Seção II
Da Revista Íntima Corporal

Art. 169. A revista íntima corporal, quando necessária, 
consiste no desnudamento parcial de presos e de seus visi-
tantes.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo deve 
ser adotado com a finalidade de coibir a entrada ou a presença 
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de objeto ou substância proibida por lei ou pela administração, 
ou que venham a por em risco a segurança da Unidade.

Art. 170. A revista íntima corporal deve ser efetuada em 
local reservado, por pessoa do mesmo sexo, preservadas a 
honra e a dignidade do revistado.

§1º É proibida a revista interna, visual ou tátil do corpo 
do indivíduo.

§2º Nos casos em que após a revista íntima corporal, 
ainda haja dúvida quanto ao porte de objeto ou substância não 
permitido, a entrada não deve ser autorizada.

 
§3º Na hipótese da ocorrência do previsto no parágrafo 

anterior deve haver:

I - encaminhamento do visitante a uma unidade de saúde 
para realização de exame;

II - condução do preso, a uma unidade de saúde para 
realização de exame, se necessário.

Art. 171. A revista íntima corporal deve ser efetuada no 
preso visitado logo após a visita, quando esta ocorrer no par-
latório.

TÍTULO X
DOS OBJETOS, BENS E VALORES PESSOAIS DOS 

PRESOS

Art. 172. A entrada de objetos, bens e valores, de qual-
quer natureza, deve obedecer aos seguintes critérios:

I - em se tratando dos permitidos, estes devem ser re-
vistados e devidamente registrados em documento específico;

II - em se tratando de bens de consumo, trazidos por pre-
sos, acompanhados ou não de funcionário, quando das saídas 
externas autorizadas, devem ser analisados.

Art. 173. Quando do ingresso de objetos, bens e valores 
por presos, por familiares e afins, devem ser depositados na 
área competente, mediante inventário e contrarrecibo e nos 
casos que couber, apresentação da respectiva nota fiscal, em 
nome do familiar, ou da pessoa devidamente cadastrada no 
rol de visitas, desde que não esteja suspensa ou cassada sua 
autorização para adentrar a Unidade Prisional.

Art. 174. O saldo em dinheiro e os objetos e bens exis-
tentes devem ser devolvidos no momento em que o preso for 
libertado.

Art. 175. No caso de transferência do preso, objetos, 
bens e valores devem ser encaminhados à Unidade Prisional 
de destino, no prazo de até cinco dias.

Art. 176. Os bens de consumo, perecíveis ou não, per-
mitidos e trazidos por visitantes, devem ser imediatamente 
vistoriados para encaminhamento ao preso, observados os 
seguintes critérios:

I - os bens perecíveis e os de consumo imediato devem 
ser entregues ao preso pelo portador, e os demais, oportuna-
mente;

II - os bens levados fora dos dias de visita devem atender 
às normas estabelecidas pela Unidade Prisional;

III - devem ser fornecidos aos portadores os recibos dos 
bens entregues, salvo no caso previsto no inciso I deste artigo.

§1º A entrada de bens perecíveis, em espécie ou manu-
faturados, tem sua quantidade devidamente regulada pela Se-
cretaria de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária 
e pelas SecretariasAdjuntas.

§2º Os bens não perecíveis devem ser analisados pela 
Unidade Prisional quanto à quantidade, necessidade e conve-
niência.

Art. 177. Os presos que estiverem cumprindo sanção 
disciplinar podem receber, por seus familiares, apenas mate-
riais básicos de higiene pessoal e outros autorizados pela dire-
ção, em quantidade regulada pela administração.

Art. 178. É permitida a entrega de material de consumo, 
de higiene pessoal e de limpeza a ser depositado pelas pesso-
as constantes do rol de visitas, pessoalmente ou via postal, e 
recebidos pelo preso, a critério do Diretor da Unidade Prisional.

 
TÍTULO XI

DO CONTATO EXTERNO

Art. 179. O contato externo do preso pode ser exercido 
por intermédio de:

I - correspondências escritas;

II - salas de leitura ou bibliotecas; III - meios de comuni-
cação.

Art. 180. Os materiais e gêneros alimentícios recebidos, 
por via postal, devem ser vistoriados em local apropriado, ga-
rantindo a segurança, observadas as disposições deste De-
creto bem como as normas específicas expedidas pela Uni-
dade Prisional.

Parágrafo único. No caso do preso estar em cumpri-
mento de sanção disciplinar ou ausente da Unidade Prisional, 
os materiais e gêneros alimentícios de que trata o caput deste 
artigo não devem ser recebidos.

CAPÍTULO I
DA CORRESPONDÊNCIA ESCRITA

Art. 181. A correspondência escrita entre o preso, seus 
familiares e afins deve ser feita pelas vias regulamentares.

Parágrafo único. É livre a correspondência, condicio-
nada sua expedição e recepção às normas de segurança e 
disciplina da Unidade Prisional.

Art. 182. É vedada a restrição ou a suspensão de troca 
de correspondência, pelo preso, a título de sanção disciplinar.

Parágrafo único. A troca de correspondência pode ser 
suspensa ou restringida, em caráter excepcional ou emergen-
cial, desde que fundamentada, visando a preservação da or-
dem, da segurança e da disciplina da Unidade Prisional, nor-
malizando-se após sanado o fato que a originou.

CAPÍTULO II
DA SALA DE LEITURA e DA BIBLIOTECA

Art. 183. A Unidade Prisional deve dispor de sala de lei-
tura ou biblioteca, e o acesso do preso se dá:

I - para leitura na própria biblioteca;

II - para leitura na própria cela.

Art. 184. Os livros devem ser cadastrados por meio de 
fichas de controle para sua retirada e devolução.

§1º Qualquer dano ou desvio deve ser ressarcido na for-
ma prevista neste Decreto, sem prejuízo da sanção disciplinar 
correspondente.

§2º Quando das saídas sob quaisquer modalidades, o 
preso deve devolver os livros que estiverem sob seu poder.
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CAPÍTULO III
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Art. 185. O preso pode ter acesso à leitura e a outros 
meios de comunicação, adquiridos à custa própria ou por visi-
tas, sendo que devem ser submetidos previamente à aprecia-
ção da direção da Unidade Prisional, que avaliará a sua contri-
buição no processo educacional e ressocializador, observadas 
as normas contidas neste Decreto.

Art. 186. O uso do aparelho de radiodifusão é permiti-
do, na quantidade de uma unidade por cela ou alojamento, 
somente à energia elétrica, mediante autorização expedida 
pela Diretoria da área de segurança e disciplina, por escrito, 
vedados o uso de pilhas e observado o disposto no artigo 173 
deste Decreto, no que concerne à exigência de nota fiscal para 
a posse de tal aparelho.

§1º É permitido ao interessado adquirir tal aparelho com 
recursos do seu pecúlio ou de seus visitantes.

§2º O aparelho deve ser de porte pequeno, que não ex-
ceda a trinta centímetros de largura, atentando-se para a faci-
litação de sua revista.

§3º O aparelho de rádio deve ser registrado em livro pró-
prio, a cargo da Diretoria da área de segurança e disciplina, 
devendo constar desse registro todos os dados que possibili-
tem sua perfeita identificação e seu controle.

§4º A Diretoria da área de segurança e disciplina deve 
realizar testes visando identificar possível interferência na fre-
qüência dos HT’s utilizados na Unidade Prisional.

§5º A Diretoria da área de segurança e disciplina se re-
serva ao direito de vistoriar o aparelho de radiodifusão, a qual-
quer tempo, independentemente do lacre de garantia.

§6º O portador do aparelho deve providenciar para que a 
autorização esteja sempre junto do mesmo.

§7º O aparelho de rádio, não identificado, deve ser apre-
endido pela área de segurança e disciplina, que deve proceder 
às averiguações sobre sua origem, sem prejuízo da sanção 
disciplinar.

§8º O portador do rádio deve utilizá-lo em sua própria 
cela, em volume compatível com a tranqüilidade dos demais 
presos vedados o uso de fone de ouvido.

§9º A administração não se responsabiliza pelo uso in-
devido, extravio ou desaparecimento do aparelho, nem por 
danos causados pelo usuário ou por outro preso.

§10. Caso haja necessidade de conserto do aparelho, o 
mesmo deve ser feito com recursos próprios do preso ou de 
seus visitantes.

§11. É proibida qualquer espécie de conserto do apare-
lho de rádio nas dependências internas da unidade, salvo em 
local determinado e com a devida autorização.

Art. 187. O acesso à televisão, pelo preso, qualquer que 
seja o regime de cumprimento de pena, pode ser permitido, 
sob duas modalidades, observado o disposto no artigo 173 
deste Decreto no que concerne à exigência de nota fiscal para 
a posse de tal aparelho:

I - um aparelho coletivo, de propriedade da Unidade Pri-
sional;

II - um aparelho de uso particular em cada cela ou alo-
jamento.

Art. 188. O aparelho de uso coletivo deve ser franque-
ado aos presos para acesso à programação institucional, nos 

seguintes locais:
 
I - em sala de aula, para fins didáticos e socioculturais;

II - em ambientes coletivos, em horários estabelecidos 
formalmente, sem prejuízo das atividades de trabalho, escola, 
esportes e outras prioridades.

Parágrafo único. O controle do aparelho e da progra-
mação compete às áreas de segurança e disciplina e de rein-
tegração.

Art. 189. O uso do aparelho de televisão particular, limi-
tado a um por cela, deve ser concedido mediante autorização, 
por escrito, da Diretoria da área de segurança e disciplina, 
obedecidos aos seguintes critérios:

I - de catorze polegadas, no máximo, a cores ou em preto 
e branco;

II - instalada com material adquirido pelo próprio preso, 
pela área competente da Unidade Prisional, ou por seus visi-
tantes;

III - o aparelho a que se refere o caput deste artigo deve 
ser adquirido pela área responsável pelo pecúlio do preso.

§1º A área de segurança e disciplina deve vistoriar, a 
qualquer tempo, os aparelhos de televisão, mesmo os novos 
com lacre de garantia de fábrica, o qual deve ser substituído 
por lacre da Unidade Prisional.

§2º Após vistoria, a violação do lacre implica na apreen-
são do aparelho.

§3º A entrada dos aparelhos de televisão na unidade 
obedece às mesmas normas que se aplicam aos aparelhos 
de rádio.

§4º A colocação de antena deve obedecer às normas es-
tabelecidas pela Unidade Prisional.

§5º O aparelho particular pode ser usado no horário de 
descanso das atividades existentes na Unidade Prisional, em 
volume compatível e de acordo com as restrições impostas.

Art. 190. Os eventuais consertos do aparelho de televi-
são devem ficar por conta de seu proprietário, observadas as 
normas da administração para retirada e encaminhamento ao 
serviço autorizado de manutenção do aparelho.

Art. 191. O uso dos meios de comunicação permitidos 
por este Decreto pode ser suspenso ou restringido por ato de-
vidamente motivado, ficando seu restabelecimento a critério 
da direção da Unidade Prisional.

Art. 192. A venda, a cessão, o empréstimo e a doação 
dos aparelhos de comunicação não são permitidos entre os 
presos, salvo quando da liberdade do seu proprietário, caso 
em que este deve firmar documento para esse fim, ou em ca-
sos excepcionais, a critério da direção da Unidade Prisional.

Art. 193. Os meios de comunicação inservíveis podem 
ser retirados das celas, visando preservar a ordem, a higiene e 
a fiscalização das dependências.

TÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 194. As disposições constantes deste Decreto repro-
duzem e complementam as que integram a Lei de Execução 
Penal e as demais emanadas no âmbito da Secretaria de Es-
tado da Justiça e da Administração Penitenciária e de outros 
órgãos que expedem normas reguladoras para o sistema pe-
nitenciário.
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Art. 195. Continuam em vigor os atos emanados pela 
Secretaria de Estado da Justiça e da Administração Peniten-
ciária, pelas Coordenadorias Regionais e de Saúde e pelas 
Unidades Prisionais, que não contrariem as disposições deste 
Decreto, ficando revogados os dispositivos conflitantes dessas 
normas.

Art. 196. Consideradas as peculiaridades próprias, po-
dem as Unidades Prisionais expedir normas complementares 
e adequadas às suas condições, respeitadas as disposições 
deste Decreto, no que couber, comunicando-se a Secretaria 
de Estado da Justiça e da Administração Penitenciária.

Art. 197. Os funcionários ou servidores das Unidades 
Prisionais devem cuidar para que sejam observados e res-
peitados os direitos e deveres dos presos respondendo, nos 
termos da legislação própria, pelos resultados adversos a que 
derem causa, por ação ou omissão.

§1º No exercício de suas funções, os funcionários ou 
servidores não devem compactuar com os presos nem prati-
car atos que possam atentar contra a segurança ou disciplina, 
mantendo diálogo com a população prisional dentro dos limites 
da função, sob pena de incorrerem em infrações funcionais.

§2º Os servidores devem levar ao conhecimento da au-
toridade competente as reivindicações dos presos objetivando 
uma solução adequada, bem como as ações ou omissões dos 
mesmos, que possam comprometer a boa ordem na Unidade 
Prisional.

Art. 198. Todos os atos privativos do Diretor da Unidade 
Prisional, descritos neste Decreto, são exercidos, obrigatoria-
mente, quando de sua ausência, pelo seu substituto, indicado 
formalmente.

Parágrafo único. Nos casos excepcionais ou emergen-
ciais, durante os finais de semana, caso inviabilizada a comu-
nicação com o Diretor da Unidade ou seu substituto, devem 
ser decididos, conjuntamente, pelo Diretor de turno de serviço 
e pelo Diretor de plantão, todos os atos necessários para a 
regularidade do serviço e proteção das pessoas.

Art. 199. Os procedimentos disciplinares em andamento 
e os atos de indisciplina em apuração devem ajustar-se a este 
Decreto.

Art. 200. Os casos omissos devem ser resolvidos pelo 
Diretor da Unidade, ouvindo-se, quando for o caso, a respec-
tiva coordenadoria regional ou de saúde, e, em sendo neces-
sário, a Secretaria de Estado da Justiça e da Administração 
Penitenciária.

Art. 201. Para fins de tradução oficial, uma via deste De-
creto deve ser encaminhada aos consulados que representam 
os países que possuem compatriotas mantidos sob custódia 
das Unidades Prisionais que integram a Secretaria de Estado 
da Justiça e da Administração Penitenciária.

Art. 202. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-

NHÃO, EM SÃO LUÍS, 25 DE AGOSTO DE 2011, 190º DA 
INDEPENDÊNCIA E 123º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão

LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

SÉRGIO VICTOR TAMER
Secretário de Estado da Justiça e da Administração 

Penitenciária

DECRETO Nº 27.640, DE 25 DE AGOSTO DE 2011



90
IR PARA O SUMÁRIO

DECRETO Nº 31.462, DE 30 DE DEZEMBRO DE 
2015.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, no uso das atribuições que lhe 
conferem os incisos III e V do art. 64 da 
Constituição Estadual,

 
DECRETA:

Art. 1º Este Regulamento destina-se a fixar normas e 
procedimentos para o trabalho e pagamento dos presos no Es-
tado do Maranhão por meio da Política Estadual “Começar de 
Novo”, destinada a permitir a inserção de detentos, bem como 
de egressos do sistema penitenciário, no mercado de trabalho 
no âmbito do Estado do Maranhão.

 
Art. 2º É direito do preso, seja provisório, condenado a 

pena privativa de liberdade nos regimes fechado e semiaberto 
ou submetidos a medidas de segurança, executar trabalho re-
munerado, de acordo com sua aptidão, ou aquele que exercia 
antes da prisão, desde que cabível ao seu regime ou exequível 
na Unidade Prisional, seja por questão de segurança ou pelos 
limites da administração e da remição.

Art. 3º O trabalho do preso em cumprimento de pena 
privativa de liberdade terá finalidade educativa e produtiva, 
objetivando, ainda, sua qualificação profissional e o fomento 
necessário para seu retorno ao convívio social pleno e produ-
tivo, observados os cuidados com sua saúde física e mental e 
a devida preservação moral, intelectual e social, em todos os 
estágios do cumprimento de sua pena.

Art. 4º O trabalho penitenciário será estabelecido se-
gundo critérios pedagógicos e psicotécnicos realizados pela 
Comissão Técnica de Classificação, tendo-se em conta as exi-
gências do tratamento, e procurará aperfeiçoar as aptidões de 
trabalho e a capacidade individual do preso, de forma a capa-
citá-lo para o desempenho de suas responsabilidades sociais.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, a comissão técni-
ca de classificação deverá considerar:

I - o cumprimento de pena na localidade em que se de-
senvolva a atividade contratada;

II - indicadores com relação à aptidão, à habilitação, à 
experiência, à disciplina, à responsabilidade e ao grau de pe-
riculosidade, apurados pelo poder público e registrados em 
cadastro próprio;

III - capacidades física e intelectual, bemcomo apti-
dãoprofissional do preso, com vistas à sua ressocialização e 
formação profissional.

§ 2º Para a prestação do trabalho externo, serão consi-
derados a personalidade, os antecedentes e o grau de recupe-
ração do preso, que assegurem sua regular e efetiva aplicação 
ao trabalho, bem como o respeito à ordem pública.

Art. 5º O trabalho do preso não está sujeito ao regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho, não implicando vínculo 
empregatício.

Art. 6º O trabalho do preso será pautado pela legislação 
pertinente à higiene e à segurança no trabalho, aplicável ao 
trabalhador que se encontra em liberdade.

Art. 7º O trabalho será exercido de acordo com os mé-
todos empregados nas escolas de formação profissional do 
meio livre.

Art. 8º Nas licitações promovidas por órgãos e entida-
des da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do 
Maranhão para contratação de prestação de serviços que pre-
vejam o fornecimento de mão de obra, constará obrigatoria-

mente cláusula que assegure reserva de vagas para detentos 
e egressos do sistema penitenciário, conforme art. 3º da Lei nº 
10.182, de 22 de dezembro de 2014.

Art. 9º O trabalho é obrigatório ao preso condenado, res-
salvado o disposto no § 2º do art. 25 e no art. 27 deste Decreto.

Art. 10. A resistência ao trabalho ou a falta voluntária 
em sua execução constituem infração disciplinar cuja punição 
será anotada no prontuário do preso.

Art. 11. O preso em regime semiaberto poderá, com au-
torização judicial, frequentar, nacomunidade, estabelecimento 
deensino oudeformação profissional, ouvida a Comissão Téc-
nica de Classificação, observado o dispostonosarts. 122 a 125 
da Lei Federalnº 7.210, de 11 de julho de 1984.

 
Art. 12. É obrigatório o regresso do preso ao estabeleci-

mento penitenciário, no regime semiaberto, quando em servi-
ço particular, finda a jornada de trabalho.

Art. 13. Deverá ser imediatamente comunicada à Unida-
de Prisional da Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária SEJAP a ocorrência de acidente, falta grave ou fuga, 
perdendo o preso, nas duas últimas hipóteses, o direito à pres-
tação de trabalho externo.

Art. 14. Visando atender a Política “Começar de Novo” 
proporcionandovagasdetrabalhoaospresos,comvistasàcapaci-
taçãoprofissional econtribuindocomoprocessoderessocializa-
ção,fomentar-se-áacontrataçãode mão de obra de presos por 
meio de parcerias ou oficinas de trabalho, que poderão ser 
mantidas pelo Estado ou por parceiros.

Parágrafo único. Nos casos de trabalho por meio de 
parceria, deverá ser firmado com entidades públicas, privadas 
ou do terceiro setor, instrumento jurídico de cooperação téc-
nica.

Art. 15. O trabalho do preso realizado em favor da Admi-
nistração, nas oficinas agropecuárias e industrializadas manti-
das pelo Estado, ou mesmo naquelas decorrentes da atividade 
de reciclagem, poderá ser remunerado pelo Estado.

Parágrafo único. É dever do preso e não configura ativi-
dade laboral, nem será passível de remuneração, a manuten-
ção das condições de habitação, como limpeza, conservação 
e higiene.

Art. 16. A venda ou doação de produtos agrícolas, agro-
pecuários, industrializados, decorrentes da atividade de reci-
clagem ou da prestação de serviços ou produção em oficinas 
mantidas pelo Estado, deverão ser devidamente registrados, 
indicando sua destinação e valores, no caso de venda.

§ 1º A receita proveniente da venda dos produtos men-
cionados neste artigo deverá ser depositada integralmente 
mediante Documento de Arrecadação Estadual - DARE, em 
conta destinada aos investimentos na ressocialização dos pre-
sos.

§ 2º A possibilidade de doação limita-se aos produtos 
agrícolas e agropecuários, após a tentativa de venda, os quais 
poderão ser doados a organizações sem fins lucrativos ou aos 
familiares de presos, devidamente cadastrados pela comissão 
técnica de classificação.

§ 3º As instituições e familiares que adquirirem ou rece-
berem, a título de doação, os produtos discriminados neste 
artigo, deverão ser previamente cadastrados e registrados na 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEJAP.

Art. 17. Éobrigatóriaacontratação, embenefíciodopreso, 
deseguro contra acidentesdo trabalho, cobrindo riscos de or-
dem interna e externa.

Art. 18. A remuneração do trabalho do preso será fixada 

IR PARA O SUMÁRIO DECRETO Nº 31.462, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.



91
IR PARA O SUMÁRIO

antes do início da atividade, por meio de instrumento jurídico 
de cooperação técnica com os parceiros, ou será estabelecida 
pela Secretaria de Administração Penitenciária através de Por-
taria para cada tipo de oficina.

§ 1º A remuneração será fixada em quantia não inferior a 
3/4 (três quartos) do salário mínimo.

§ 2º A remuneração do preso que tiver concluído cur-
so de formação profissional, bem como a do que tiver ótimo 
comportamento e progresso na sua recuperação, poderá ser 
acrescida em 1/4 (um quarto) do salário mínimo nas oficinas, a 
critério da Administração Pública.

§ 3º O preso faz jus à remuneração dos dias e horas 
efetivamente trabalhados, sendo possível o pagamento pro-
porcional aos dias e horas trabalhados ou à quantidade pro-
duzida.

 
§ 4º É defeso o abono de faltas, o pagamento no período 

de saída temporária ou em qualquer outra situação em que 
não haja a efetiva prestação de serviços.

Art. 19. A remuneração auferida pelo trabalho do preso 
deverá:

I - atender ao ressarcimento do Estado pelas despesas 
decorrentes com a sua manutenção, em 15% (quinze por cen-
to) da remuneração;

II - constituir pecúlio em conta judicial, em 25% (vinte e 
cinco por cento) da remuneração;

III - atender à assistência do preso, familiares e peque-
nas despesas de caráter pessoal nos termos da lei civil, em 
60% (sessenta por cento) da remuneração.

Art. 20. A contabilidade da Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária manterá registro da conta individual 
do preso.

Art. 21. As oficinas de trabalho terão como finalidade ca-
pacitar os internos, sendo fiscalizadas pela Supervisão de Tra-
balho e Renda da Secretaria de Administração Penitenciária.

Art. 22. Nos casos em que a oficina de trabalho for man-
tida pela própria Secretaria de Administração Penitenciária, 
sem a intervenção de terceiros, esta deverá realizar o paga-
mento da remuneração mediante empenho e liquidação em 
favor do preso.

Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Administração 
Penitenciária disciplinar, por meio de Portaria, os procedimen-
tos referentes ao caput deste artigo.

Art. 23. Os créditos orçamentários para liquidação da re-
muneração do preso deverão correr, preferencialmente:

I - por dotação própria;

II - pelo Fundo Penitenciário Estadual - FUNPEN;

III - por créditos advindos do ressarcimento do pagamen-
to dos presos, previsto no § 1º do art. 16 do presente Decreto;

IV - por créditos advindos da venda de produtos agríco-
las, agropecuários, industrializados, decorrentes da atividade 
de reciclagem ou da prestação de serviços ou produção em 
oficinas mantidas pelo Estado.

Parágrafo único. Na ausência de créditos, o Estado re-
alizará suplementação orçamentária.

Art. 24. As oficinas de trabalho instaladas na área de 
segurança das Unidades Prisionais e mantidas por parceiros 
deverão:

I - obedeceraosprocedimentosenormasdesegurançape-
nitenciária;

II - atentar-se aos horários de funcionamento da unidade 
prisional;

III - arcar com os custos de manutenção das oficinas;

IV - cumprir as exigências da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária;

 
Parágrafo único. As benfeitorias realizadas pelas en-

tidades conveniadas, bem como pelos parceiros nas Unida-
des Prisionais, relacionadas ao trabalho dos presos, deverão 
atender aos critérios legais e administrativos necessários à 
sua realização e não obrigarão o Estado ao ressarcimento das 
despesas decorrentes de sua construção.

Art. 25. A jornada diária de trabalho do preso será, no 
mínimo, de 6 (seis) e, no máximo, de 8 (oito) horas, atendidas 
as peculiaridades do estabelecimento penal e da atividade a 
ser desenvolvida.

§ 1º O preso fará jus ao repouso semanal, de preferência 
aos domingos ou nos dias de visita social ou íntima, bem como 
nos feriados.

§ 2º Poderá ser concedido descanso de até 1 (um) mês 
ao preso de bom comportamento, isento de periculosidade, 
após 12 (doze) meses contínuos de trabalho e de produtivida-
de, mediante requerimento do interessado.

§ 3º O período de descanso e o repouso semanal não 
serão remunerados, e nem importarão em remição de pena.

Art. 26. O trabalho externo deve ser prestado nos termos 
da Lei Federal nº 7.210, de 11 de junho de 1984.

§1º O trabalho externo será supervisionado pela Se-
cretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEJAP 
mediante visita e inspeção de seu representante ao local de 
trabalho.

§2º O trabalho externo será admissível aos presos em 
regime fechado, observado o disposto nos artigos 36 e 37 da 
Lei Federal n.º 7.210, de 11 de julho de 1984 e inciso I do art. 
3º da Lei Estadual nº 10.182 de 22 de dezembro de 2014.

Art. 27. Excetuam-se da obrigação de trabalhar os maio-
res de 70 (setenta) anos, os que sofram enfermidade que os 
impossibilite para o trabalho e a mulher antes e após o parto.

Parágrafo único. No caso da mulher, a duração da li-
cença antes e após o parto observará critérios médicos, sendo 
no mínimo de 120 (cento e vinte) dias no total.

Art. 28. NasatividadesdetrabalhoexternoàUnidade Pri-
sionalficará a entidade conveniada responsável pelo transpor-
te e alimentação dos presos, procedendo ao seu pagamento 
da seguinte forma:

I - o transporte poderá ser executado diretamente pelo 
parceiro, por meio de fretamento, através de fornecimento de 
auxílio para utilização do transporte público, por meio de car-
tão magnético ou por pagamento de Documento de Arrecada-
ção Estadual DARE;

II - a alimentação poderá ser fornecida diretamente pelo 
parceiro ou por meio de auxílio disponibilizado em cartão mag-
nético ou por pagamento de Documento de Arrecadação Es-
tadual - DARE.

Art. 29. A entidade conveniada poderá requerer a dispo-
nibilização não remunerada do preso, destinada à sua profis-
sionalização ou capacitação para o exercício do trabalho, des-
de que por um único período de até 30 (trinta) dias corridos.
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Parágrafo único. A capacitação ou treinamento deverá 
ser realizada juntamente ao Especialista Penitenciário - Peda-
gogia, da Unidade Prisional.

 
Art. 30. O trabalho autônomo de artesanato com expres-

são econômica poderá ser comercializado pela Secretaria de 
Administração Penitenciária - SEJAP.

§ 1º O valor arrecadado na comercialização deverá ser 
depositado integralmente em conta-benefício criada para o 
preso ou, caso não a tenha, em conta judicial.

§ 2º É vedada a aquisição, pelo estabelecimento prisio-
nal, dos insumos e matérias primas necessários ao trabalho 
do artesão.

Art. 31. A Secretaria de Administração Penitenciária edi-
tará normas complementares à operacionalização do disposto 
neste Decreto.

Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE DEZEMBRO DE 2015, 194º DA 
INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário de Estado da Casa Civil
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DECRETO Nº 33.332, DE 13 DE SETEMBRO DE 
2017.

Aprova o Regimento Interno da Secreta-
ria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEAP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do 

art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, na forma do 
disposto no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Fica revogado o Decreto n° 27.549, de 13 de julho 
de 2011. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE SETEMBRO DE 2017, 196º 
DA INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO

LIVRO I

DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º A Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária - SEAP, constituída pela Lei nº 10.462, de 31 de maio 
de 2016, tem como finalidade cumprir as decisões judiciais de 
aplicação da Lei de Execução Penal, a organização, a admi-
nistração, a coordenação e a fiscalização das Unidades Prisio-
nais, o acompanhamento e a supervisão do cumprimento de 
progressões de penas, o exame e pronunciamento sobre livra-
mento condicional, indulto e comutação de penas, objetivando, 
especialmente, a ressocialização dos sentenciados, por meio 
de programas, projetos e ações destinados à sua capacita-
ção profissional, à assistência às suas famílias e à inclusão 
ou reinclusão social dos egressos do sistema penitenciário do 
Estado do Maranhão.

 
LIVRO II

DAS COMPETÊNCIAS TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR CAPÍTULO I

DO CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO - COPEN

Art. 2º O Conselho Penitenciário do Estado do Maranhão 
- COPEN tem suas competências, atribuições e composição 
disciplinadas pela Lei nº 10.145, de 15 de outubro de 2014.

CAPÍTULO II

DA SECRETARIA DE ESTADO

Art. 3º Ao titular da Secretaria de Estado compete:

I - assessorar o Governador do Estado na formulação, 
coordenação e articulação de políticas públicas voltadas ao 
sistema penitenciário;

II - aprovar os planos de trabalho e as propostas orça-
mentárias anuais a serem executadas pela Secretaria;

III - promover a administração geral da Secretaria, em 

estreita observância às disposições normativas da Administra-
ção Pública estadual;

IV - exercer a representação política e institucional do se-
tor específico da pasta, promovendo contatos e relações com 
autoridades e organizações de diferentes níveis governamen-
tais e não-governamentais;

V - articular, promover e executar programas de coopera-
ção com organismos municipais, estaduais, nacionais e inter-
nacionais, públicos e privados, voltados à implementação do 
sistema penitenciário no âmbito do Estado;

VI - despachar com o Governador;

VII - indicar o seu substituto entre os Secretários Adjun-
tos, na ausência ou impedimento do titular da Subsecretaria, 
de acordo com o disposto no art. 67 da Lei nº 9.340, de 28 de 
fevereiro de 2011;

VIII - atender às solicitações e convocações da Assem-
bleia Legislativa;

 
IX - atender, prontamente, às requisições e pedidos de 

informações do Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas do 
Estado - TCE, Ministério Público, Procuradoria Geral do Es-
tado e Defensoria Pública Geral do Estado, ou para fins de 
inquérito administrativo;

X - promover reuniões periódicas de coordenação entre 
os diferentes escalões hierárquicos da Secretaria;

XI - autorizar a instalação de processos de licitação ou 
propor a sua dispensa ou declaração de inexigibilidade, nos 
termos da legislação específica;

XII - referendar atos, contratos, convênios ou acordos de 
que a Secretaria seja parte, ou firmá-los, quando tiver compe-
tência delegada;

XIII - ordenar e autorizar despesas, nos limites de sua 
competência, na forma da lei;

XIV - baixar portarias e ordens de serviço;

XV - aplicar penas disciplinares conforme legislação em 
vigor;

XVI - colaborar com outros Secretários de Estado em as-
suntos de competência da Secretaria de que é titular;

XVII - desempenhar outras funções que lhes forem de-
terminadas pelo Governador do Estado, nos limites de sua 
competência constitucional e legal.

CAPÍTULO III

DA SUBSECRETARIA DE ESTADO

Art. 4º Ao titular da Subsecretaria de Estado compete:

I - auxiliar diretamente o Secretário de Estado da SEAP 
no desempenho de suas atribuições;

II - integrar como membro suplente o Conselho Peniten-
ciário do Estado do Maranhão;

III - elaborar estudos e preparar informações por solicita-
ção do Secretário de Estado;

IV - substituir o Secretário de Estado nos seus afasta-
mentos, ausências e impedimentos;

V - participar do planejamento e execução da política pri-
sional do Estado do Maranhão;

VI - promover reuniões periódicas de coordenação entre 
os diferentes escalões hierárquicos da Secretaria;

VII - autorizar a instalação de processos de licitação ou 
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propor a sua dispensa ou declaração de inexigibilidade, nos 
termos da legislação específica;

VIII - referendar atos, contratos, convênios ou acordos 
de que a Secretaria seja parte, ou firmá-los, quando tiver com-
petência delegada;

IX - articular a elaboração de parcerias com entidades 
públicas e privadas, visando à melhoria do tratamento dado 
à pessoa presa e à segurança de Unidades Prisionais, ainda 
que sob a responsabilidade de outros Órgãos;

X - estabelecer e acompanhar as ações relativas ao pro-
grama de Gestão do Sistema Penitenciário - GESPEN;

 
XI - estabelecer, acompanhar e monitorar os indicadores 

de resultado definidos pelo GESPEN;

XII - propor ações que visem à redução de custos, melhor 
aproveitamento dos recursos financeiros e que proporcionem 
maior celeridade às rotinas de trabalho do Sistema Prisional 
do Maranhão;

XIII - ordenar e autorizar despesas, nos limites de sua 
competência, na forma da lei;

XIV - manter, no âmbito da SEAP, hierarquia imediata 
sobre o Serviço de Processamento de Diárias - PRD, o qual 
terá as seguintes atribuições, bem como outras previstas em 
Portaria:

a) orientar quanto à correta solicitação de diárias a servi-
dores e colaboradores;

b) receber e processar as demandas de diárias de servi-
dores e colaboradores;

c) zelar pela apresentação dos relatórios de viagens;

XV - realizar a gestão da Comissão Permanente de Apu-
ração e Controle;

XVI - desempenhar outras atividades que lhes forem de-
terminadas pelo Secretário de Estado, dentro de suas atribui-
ções específicas na forma constitucional e legal.

TÍTULO II

UNIDADES DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO 
SECRETÁRIO

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO SECRETÁRIO - GABSEC

Art. 5º Ao Gabinete do Secretário compete:

I - assistir o Secretário de Estado em sua representação 
política, social e administrativa;

II - prestar assistência direta e imediata ao Secretário na 
execução de suas respectivas atribuições e compromissos ofi-
ciais;

III - apoiar o Secretário no acompanhamento das ações e 
projetos, em sincronia com o planejamento estratégico;

IV - promover e controlar os serviços de apoio adminis-
trativo;

V - analisar e instruir despachos em relação a propostas, 
requerimentos e processos encaminhados para avaliação e 
decisão do Secretário;

VI - transmitir ordem de despachos do Secretário de Es-
tado às demais unidades administrativas da Secretaria;

VII - atender o público, organizar pauta de audiências do 
Secretário, coordenar o fluxo de entrada e saída dos visitantes;

VIII - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

 
CAPÍTULO II

DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES 
ESTRATÉGICAS ASPLAN

Art. 6º À Assessoria de Planejamento e Ações Estraté-
gicas compete:

I - assessorar no estabelecimento de diretrizes e políti-
cas de ação, fornecendo alternativas de solução para o aper-
feiçoamento do sistema político-administrativo da Secretaria;

II - desenvolver, em conjunto com as Secretarias Adjun-
tas e demais unidades administrativas, o planejamento estra-
tégico das ações da Secretaria;

III - acompanhar e avaliar os planos, programas, projetos 
e ações de governo, no âmbito desta SEAP;

IV - submeter à apreciação do titular da Secretaria e Sub-
secretaria de Estado propostas estratégicas para melhoria de 
atuação das áreas da Secretaria;

V - coordenar a elaboração da proposta do Plano Plu-
rianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual no âmbito desta SEAP;

VI - acompanhar a execução orçamentária, suas suple-
mentações necessárias via sistemas próprios, inclusive as 
operações de crédito e orçamentos oriundos de convênios;

VII - coletar as informações para o planejamento com 
vistas a subsidiar as demais unidades administrativas na ela-
boração de estudos, planos, programas e projetos;

VIII - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

CAPÍTULO III
DA ASSESSORIA JURÍDICA - ASSJUR

Art. 7º À Assessoria Jurídica compete:

I - cumprir e fazer cumprir normas e procedimentos ope-
racionais estabelecidos pela legislação em vigor e pela Procu-
radoria Geral do Estado;

II - prestar assessoramento jurídico à Secretaria, inclu-
sive no tocante às relações e negociações junto a outras ins-
tituições;

III - assessorar na elaboração e proposição de projetos 
de lei, decretos, regulamentos e demais atos normativos e ad-
ministrativos;

IV - elaborar estudos e pareceres solicitados pelos ór-
gãos de gestão de caráter interno;

V - instruir, para encaminhamento à Procuradoria Geral 
do Estado, os processos em que a SEAP figure como parte;

VI - prestar informações às autoridades judiciárias, via 
Procuradoria Geral do Estado, bem como a instituições públi-
cas, quando solicitadas;

VII - elaborar ou assessorar na elaboração de minutas 
de contratos, convênios, acordos, aditivos e demais ajustes, 
assim como quaisquer outros documentos de natureza jurídica 
de interesse da Secretaria, com base em informações presta-
das pelas áreas envolvidas, controlando suas expedições e 
demais trâmites, conforme o caso;

VIII - colecionar, estudar e manter atualizados dados re-
ferentes à legislação, jurisprudência, doutrina e pareceres que 
sejam direta ou indiretamente de interesse da SEAP;

IX - executar outras atividades que lhes sejam determi-
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nadas dentro de sua área de atuação.

CAPÍTULO IV
ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA DO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO ASIPEN

Art. 8º À Assessoria de Inteligência do Sistema Peniten-
ciário compete:

I - planejar, executar, coordenar, supervisionar e contro-
lar as atividades de inteligência penitenciária, obedecidas as 
diretrizes e políticas superiores, no âmbito da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária;

II - catalogar as modalidades criminosas e incidentes de 
distúrbios havidos no ambiente penitenciário, registrando-os 
para fins de esclarecimentos;

III - coletar, gravar, transcrever e transmitir, quando perti-
nente, as notícias locais afetas à segurança pública penitenci-
ária, identificando sua fonte de difusão;

IV - manter atualizado o protocolo de informações e da-
dos básicos propostos pelo Departamento Penitenciário Na-
cional - DEPEN, estabelecido pela Coordenação Geral de In-
teligência Penitenciária - CGIN;

V - exercer o papel de multiplicador das atividades de In-
teligência Penitenciária, observadas as diretrizes doutrinárias 
compatíveis;

VI - apresentar sugestões para a melhoria constante da 
segurança penitenciária a partir das informações colhidas;

VII - realizar investigação social dos processos seletivos 
simplificados;

VIII - executar outras atividades que lhe sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

Parágrafo único. Ressalvado impedimento legal ou ju-
dicial, pela natureza específica de suas atividades, ficam aos 
servidores da ASIPEN garantidos o livre acesso às unidades 
da SEAP e aos documentos necessários ao desenvolvimento 
de seus trabalhos, independentemente de autorização ou avi-
so prévio.

CAPÍTULO V
ASSESSORIA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - 

ASITEC

Art. 9º A Assessoria de Informação e Tecnologia é com-
posta pela Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas - 
CDES, Coordenação de Suporte aos Sistemas - CSIS e Co-
ordenação de Informação e Estatística Penitenciária - CIEP.

Art. 10. À Coordenação de Desenvolvimento de Siste-
mas - CDES compete:

 
I - analisar os processos operacionais da SEAP com o 

intuito de determinar o melhor fluxo das informações;

II - sugerir soluções informatizadas que venham a aten-
der as demandas e solicitações internas, garantindo assim a 
automatização dos processos;

III - elaborar e submeter à aprovação dos usuários os 
projetos de sistemas que visem atender às necessidades de 
informatização;

IV - planejar, executar, controlar e padronizar todo o pro-
cesso de desenvolvimento de sistemas;

V - documentar, normatizar, elaborar e manter atualizada 
a documentação dos sistemas;

VI - garantir a continuidade dos sistemas em desenvol-
vimento e em produção, através de periódicas manutenções e 

constantes atualizações;

VII - executar qualquer outra competência inerente ao 
desenvolvimento de sistemas.

Art. 11. À Coordenação de Suporte aos Sistemas - CSES 
compete:

I - estruturar e promover ações de prevenção e correção 
dos dados nos sistemas de gestão informatizados da SEAP;

II - identificar e sugerir melhorias para os sistemas;

III - implantar, gerir e monitorar os sistemas de informa-
ção da SEAP;

IV - prestar suporte aos usuários, dentro dos limites de 
sua atribuição;

V - planejar, coordenar e controlar treinamentos relativos 
à utilização dos sistemas, no âmbito da SEAP;

VI - executar outras atividades que lhe sejam determina-
das dentro de sua área de atuação.

Art. 12. À Coordenação de Informação e Estatística Pe-
nitenciária - CIEP compete:

I - sistematizar os dados estatísticos dos processos, a 
partir de orientação às unidades administrativas, quando for 
o caso;

II - gerenciar, organizar e disponibilizar dados dos Siste-
mas de Informação da Administração Penitenciária Estadual 
e Federal;

III - formatar, emitir e divulgar relatórios dos Sistemas de 
Informação da SEAP;

IV - mapear a demanda dos dados necessários aos Sis-
temas de Informação da SEAP;

V - orientar e capacitar as Unidades Prisionais quanto à 
operacionalidade e aplicabilidade dos Sistemas de Informação 
da SEAP;

VI - implantar, gerir e monitorar o Sistema de Justiça Apli-
cada do Departamento Penitenciário Nacional - SisDepen no 
Estado;

VII - analisar e divulgar os indicadores prisionais do Es-
tado;

VIII - sistematizar os dados encaminhados em prol da 
construção de indicadores pelo Programa de Gestão Peniten-
ciária - GESPEN;

 
IX - executar outras atividades que lhes sejam determi-

nadas dentro de sua área de atuação.

CAPÍTULO VI
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASSCOM

Art. 13. À Assessoria de Comunicação compete:

I - cumprir e fazer cumprir normas e procedimentos pré-
-estabelecidos pela Secretaria de Estado de Comunicação e 
Assuntos Políticos - SECAP sobre a produção de peças de 
divulgação externa;

II - acompanhar, cobrir e divulgar as ações promovidas 
pela pasta, de forma proporcional ao que suas estruturas físi-
ca, temporal e pessoal possam conceder aos profissionais de 
comunicação que nela exercem sua função;

III - cuidar para que as informações solicitadas pelo pú-
blico externo sejam transmitidas a este de forma verdadeira;

IV - alimentar periodicamente o site oficial da SEAP, den-
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tro dos seus limites regimentais, estabelecidos pela SECAP;

V - compartilhar, discutir e analisar de forma antecipada 
com os gestores e servidores credenciados, formas e estra-
tégias de publicação homogênea das ações e assuntos perti-
nentes ao trabalho da pasta assessorada, principalmente em 
situação de gerenciamento de crise;

VI - preparar os gestores da Secretaria de Estado para 
abordagens públicas;

VII - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

CAPÍTULO VII
OUVIDORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - OUVPEN

Art. 14. Compete à Ouvidoria do Sistema Penitenciário:

I - receber, encaminhar e acompanhar denúncias, recla-
mações e sugestões dos cidadãos a respeito do sistema pri-
sional do Estado;

II - propor, a partir das manifestações recebidas, ações 
que visem à melhoria das condições do sistema penitenciário;

III - encaminhar sugestão de apuração à Corregedoria do 
Sistema Penitenciário, quando houver suspeita de cometimen-
to de infração disciplinar por parte dos servidores do Sistema 
Penitenciário;

IV - promover ou auxiliar os setores da SEAP na media-
ção de conflitos;

V - executar outras atividades que lhes sejam determina-
das dentro de sua área de atuação.

Parágrafo único. Ressalvado impedimento legal ou ju-
dicial, pela natureza específica de suas atividades, ficam aos 
servidores da OUVPEN garantidos o livre acesso às unidades 
da SEAP e aos documentos necessários ao desenvolvimento 
de seus trabalhos, independentemente de autorização ou avi-
so prévio.

CAPÍTULO VIII
CORREGEDORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - CORSIP

Art. 15. Compete à Corregedoria do Sistema Penitenci-
ário:

I - promover o controle interno do Sistema Penitenciário 
do Estado do Maranhão;

  
II - apurar transgressões ético-disciplinares atribuídas 

aos servidores da SEAP, no exercício do cargo ou fora dele;

III - constituir comissão, quando necessário, indicando 
o seu presidente, para apurar eventual responsabilidade fun-
cional, acompanhando a execução dos respectivos trabalhos;

IV - sugerir medidas necessárias à apuração de eventual 
responsabilidade funcional;

V - assessorar os titulares da Secretaria e Subsecretaria 
nas questões relativas à disciplina funcional dos servidores;

VI - auxiliar as Unidades Prisionais na padronização dos 
serviços e investigações preliminares de servidores;

VII - realizar correições ordinárias e extraordinárias nos 
procedimentos e investigações preliminares de servidores 
promovidas pelas Unidades Prisionais e, quando necessário, 
avocá-los;

VIII - receber representação contra servidor da SEAP, 
coordenando a sua respectiva apuração;

IX - opinar acerca da instauração de procedimento ad-
ministrativo envolvendo servidor da Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária;

X - requisitar a órgãos, entidades públicas, a pessoas 
físicas e jurídicas, documentos e informações necessários à 
instrução de procedimentos disciplinares em curso;

XI - encaminhar ao Secretário as conclusões alcançadas 
pelas Comissões dos procedimentos disciplinares, para apre-
ciação e decisão da autoridade competente;

XII - promover, quando oportuno, ajustamento disciplinar 
aos servidores transgressores, conforme regulamentação es-
pecífica da SEAP;

XIII - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

CAPÍTULO IX
COMISSÃO PERMANENTE DE APURAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS E 
DE CONTROLE INTERNO - COMPAC

Art. 16. Compete à Comissão Permanente de Apuração 
de Responsabilidade em Licitações e Contratos e de Controle 
Interno:

I - instaurar procedimentos administrativos com vistas à 
apuração de responsabilidade, em casos de:

a) inadimplementos e descumprimentos de cláusulas 
contratuais;

b) irregularidades no âmbito dos procedimentos licitató-
rios;

c) pagamento indenizatório de despesas não precedidas 
de licitação ou de procedimentos legais para sua dispensa, 
inexigibilidade ou sem regular cobertura contratual;

d) detecção de outras irregularidades passíveis de apu-
ração;

II - promover o controle interno, atuando preventivamen-
te sobre os procedimentos licitatórios e a execução dos contra-
tos firmados pela SEAP;

 
III - promover auditoria interna sobre os processos da 

SEAP, quando determinado pela autoridade superior;

IV - adotar procedimentos administrativos previstos em 
portaria específica.

CAPÍTULO X
ASSESSORIA DE MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL - 

ASSEMI

Art. 17. Compete à Assessoria de Modernização Insti-
tucional:

I - realizar diagnóstico, planejamento, elaboração, pro-
positura, implantação e auditagem de normalização de pro-
cessos inerentes às áreas meio, atendimento, humanização e 
segurança penitenciária;

II - promover discussões sobre o aperfeiçoamento de 
processos, procedimentos, gestão integrada e desenvolvimen-
to institucional;

III - propor a realização de eventos dentro de sua área 
de atuação;

IV - assessorar a SEAP na elaboração e gestão de pro-
jetos nas matérias que lhes sejam afetas dentro da sua área 
de atuação;

V - propor, elaborar e gerir projetos estratégicos;

VI - executar outras atividades que lhes sejam determi-
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nadas dentro de sua área de atuação.

CAPÍTULO XI
CONSELHO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - CODIPE

Art. 18. O Conselho Disciplinar Penitenciário tem suas 
competências e rotinas regulamentadas pelo Decreto nº 
31.105, de 10 de setembro de 2015.

CAPÍTULO XII
ASSESSORIA DE PROCESSO SELETIVO - PROSEL

Art. 19. À Assessoria de Processo Seletivo compete:

I - elaborar os editais para realização do processo sele-
tivo;

II - gerir as seleções simplificadas, mantendo cadastro 
de reserva ativo e válido, de acordo com o disposto em cada 
edital, monitorando as demais etapas de competência de ou-
tros setores da SEAP;

III - manter os documentos referentes a cada edital, a 
contar da data de homologação do resultado final, pelo prazo 
previsto em lei;

IV - prestar informações à assessoria jurídica desta Se-
cretaria quando solicitada em virtude de qualquer demanda 
jurídica referente a este setor.

TÍTULO III
DAS UNIDADES DE SUPORTE OPERACIONAL

CAPÍTULO I
DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO, 
LOGÍSTICA E INOVAÇÃO PENITENCIÁRIA - SALIP

Art. 20. À Secretária Adjunta de Administração, Logística 
e Inovação Penitenciária compete planejar, coordenar, acom-
panhar e controlar as seguintes ações de suporte operacional:

 
I - tomar decisões de diferentes graus de complexidade, 

levando em consideração todas as alternativas e recursos dis-
poníveis;

II - desenvolver e utilizar tecnologias administrativas de 
modo a gerar eficácia e eficiência nas ações da SEAP;

III - autorizar a autuação, entrada e saída de documen-
tos e processos, além do arquivamento ou desarquivamento 
destes;

IV - realizar análise, saneamento e acompanhamento de 
pro- cessos de fornecimento de materiais diversos, bem como 
prestação de serviços que atendam à atividade fim da SEAP;

V - manter atualizado o controle da movimentação de 
entradas e saídas de bens móveis, equipamentos, utensílios e 
material de consumo da SEAP, desde que não se trate de atri-
buições específicas das Unidades de Atuação Programática;

VI - fornecer aos titulares da Secretaria de Estado, Sub-
secretaria e aos Secretários Adjuntos subsídio técnico relativo 
às atividades administrativas, de logística e de recursos tec-
nológicos;

VII - sugerir e adotar medidas necessárias à melhoria da 
execução de suas atividades;

VIII - emitir parecer em matéria submetida à sua apre-
ciação;

IX - acompanhar e exigir o cumprimento das normas e 
dos procedimentos operacionais padronizados e executar ou-
tras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Seção I
Da Unidade Gestora de Administração, Logística e 

Inovação Penitenciária - ULIP

Art. 21. À Unidade Gestora de Administração, Logística 
e Inovação Penitenciária, subordinada à Secretaria Adjunta de 
Administração, Logística e Inovação Penitenciária, compete 
substituir o titular desta, além de:

I - coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as ativida-
des desenvolvidas nas supervisões administrativas, de ges-
tão de pessoas, financeira e de recursos tecnológicos, além 
de fiscalizar as atividades das Unidades Gestoras de Obras e 
Serviços de Engenharia e de Manutenção e Automação;

II - subsidiar a atuação da SALIP dentro de suas com-
petências;

III - executar outras atribuições que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação, com a exceção de even-
tuais atos de ordenador de despesa.

Art. 22. Ao Serviço de Fiscalização e Controle da Alimen-
tação - FCA, ligado a ULIP, compete:

I - controlar e fiscalizar os contratos de alimentação;

II - efetuar visitas periódicas aos estabelecimentos nos 
quais são produzidos os alimentos que abastecem esta Se-
cretaria, no intuito de prevenir a ocorrência de riscos à saúde;

III - fiscalizar a qualidade da alimentação fornecida às 
Unidades Prisionais;

IV - receber e verificar ocorrências referentes às refei-
ções fornecidas;

 
V - criar cardápios e analisar os cardápios mensais;

VI - elaborar relatórios mensais inerentes à área de atu-
ação.

Art. 23. Ao Serviço de Elaboração de Termo de Refe-
rência - ETR, subordinado à ULIP, compete a elaboração dos 
termos de referência, com a função de:

I - especificar e quantificar o objeto da licitação, descre-
vendo de maneira clara, precisa e objetiva o que se pretende 
obter no mercado, com vistas à satisfação de determinada ne-
cessidade da Administração Pública;

II - detalhar as condições, locais e prazos de execução 
contratual e, ainda, quando for o caso, condições de garantia e 
assistência técnica do objeto;

III - determinar se a adjudicação será por item ou por 
lote.

Art. 24. Ao Serviço de Estimativa de Custos - ESC, su-
bordinado à ULIP, compete obter a estimativa de custos, a qual 
deverá:

I - definir o custo máximo do objeto da licitação, basean-
do-se em preços praticados no mercado;

II - possibilitar a verificação de recursos orçamentários 
para a contratação;

III - servir como um dos parâmetros objetivos para julga-
mento das propostas de preços apresentadas na fase externa;

IV - determinar, eventualmente, a modalidade licitatória e 
fundamentar a dispensa de licitação por valor.

Subseção I
Da Supervisão de Gestão de Pessoas - SGP

Art. 25. À Supervisão de Gestão de Pessoas, subordina-
da à Unidade Gestora de Administração, Logística e Inovação 
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Penitenciária, compete:

I - gerir e participar de estudos para subsidiar a elabora-
ção da política de gestão de pessoas;

II - participar do planejamento e dimensionamento da for-
ça de trabalho;

III - participar da elaboração e atualização da estrutura 
remuneratória dos funcionários;

IV - gerenciar a formação/criação e atualização de bases 
de dados cadastrais, validada pelos servidores, com informa-
ções sobre a vida funcional-financeira do servidor;

V - observar a adequação do quadro de pessoal aos pa-
drões fixados e da distribuição dos recursos humanos confor-
me planejamento das ações das unidades;

VI - coordenar a avaliação de desempenho dos servido-
res;

VII - participar da pactuação de resultados e sistema de 
incentivo em complementariedade à avaliação de desempe-
nho;

VIII - coordenar a realização dos procedimentos neces-
sários para a previdência, benefícios e auxílio dos servidores;

IX - acompanhar e analisar as variações mensais da fo-
lha de pagamento, adotando medidas pertinentes quando ne-
cessário;

  
X - efetuar a projeção das despesas com recursos huma-

nos e encargos para a elaboração do orçamento de pessoal;

XI - levantar as necessidades de desenvolvimento de 
pessoal e elaboração do programa de desenvolvimento para 
análise junto à gestão;

XII - coordenar as ações do Programa de Qualidade de 
Vida da Secretaria;

XIII - manifestar-se nas propostas relativas à transferên-
cia de cargos e funções;

XIV - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

Art. 26. Ao Serviço de Folha de Pagamento - FPG, su-
bordinado à Supervisão de Gestão de Pessoas, compete:

I - gerir os processos referentes à Folha de Pagamento 
de Pessoal, conforme orientação da Superintendência de Ges-
tão da Folha de Pagamento da SEGEP;

II - solicitar bloqueio e desbloqueio de pagamento de ser-
vidores, com base em autorização do titular da Secretaria de 
Estado ou pessoa por ele designada;

III - orientar servidores quanto aos procedimentos sobre 
consignações facultativas na folha de pagamento, bem como 
instruir processos pertinentes;

IV - elaborar, mensalmente, relatórios estatísticos sobre 
suas atividades;

V - gerir a concessão de vale transporte ao servidor;

VI - organizar e manter atualizado o cadastro anual e a 
documentação dos servidores;

VII - controlar a frequência dos servidores e elaborar re-
sumo ao final do mês;

VIII - responsabilizar-se pela manutenção dos dados per-
tinentes ao Sistema Informatizado de Recursos Humanos;

IX - emitir, quando solicitado pelo servidor, a senha para 
realização de empréstimo consignado;

X - promover e executar o cadastro ou alteração de da-
dos cadastrais do servidor no Programa de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público - PASEP;

XI - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro da sua área de atuação.

Art. 27. Ao Serviço de Direitos e Deveres - DDV, subordi-
nado à Supervisão de Gestão de Pessoas, compete:

I - gerir os processos referentes a direitos e deveres, 
vantagens e responsabilidade dos servidores;

II - orientar os servidores quanto aos seus direitos e de-
veres;

III - coordenar os procedimentos relativos à escala de 
férias dos servidores;

IV - orientar o servidor em processo de aposentadoria, 
licença e afastamento;

 
V - controlar os dossiês, bem como respectivo arquiva-

mento de documentos correspondentes e prestar informações, 
quando demandado;

VI - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

Art. 28. Ao Serviço de Assistência Biopsicossocial aos 
Servidores - ABS, subordinado à Supervisão de Gestão de 
Pessoas, compete:

I - elaborar e executar projetos que proporcionem o bem-
-estar físico e mental dos servidores e colaboradores da SEAP;

II - desenvolver ações preventivas e específicas de saú-
de através de equipe interdisciplinar;

III - ofertar atendimentos individualizados e grupais aos 
servidores e, excepcionalmente, aos seus familiares;

IV - promover práticas esportivas e momentos de lazer 
aos servidores e colaboradores penitenciários;

V - executar outras atividades que lhes sejam determina-
das dentro de sua área de atuação.

Subseção II
Da Supervisão Administrativa - SAD

Art. 29. À Supervisão Administrativa, subordinada à Uni-
dade Gestora de Administração, Logística e Inovação Peniten-
ciária, compete:

I - gerir o fornecimento de suprimentos necessários à 
SEAP e o seu respectivo fornecimento, salvo os especificados 
como de responsabilidade das Unidades Programáticas;

II - realizar o controle de materiais no Almoxarifado da 
SEAP;

III - autuar processo de pagamento;

IV - efetuar o acompanhamento de serviços de manuten-
ção e conservação executados nos prédios da SEAP;

V - realizar as atividades do Serviço de Protocolo;

VI - acompanhar a execução dos contratos relacionados 
à sua área de atuação;

VII - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.
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Art. 30. Ao Serviço de Material e Patrimônio - MPA, su-
bordinado à Supervisão Administrativa, compete:

I - executar e controlar as atividades relacionadas ao re-
cebimen- to, guarda e distribuição de material, bem como soli-
citar reparos em material permanente, salvo os especificados 
como de responsabilidade das Unidades Programáticas;

II - realizar a emissão de CT;

III - efetuar o controle patrimonial de todos os materiais 
permanentes, incluindo o tombamento e registro analítico;

IV - coordenar o abastecimento de água potável, de 
modo a suprir as necessidades da SEAP;

V - manter sob guarda a documentação relativa a cada 
bem patrimonial;

VI - efetuar o registro físico-financeiro;

VII - identificar e informar à Superintendência de Gestão 
Patrimonial e Documental da Secretaria de Estado do Plane-
jamento e Orçamento - SEPLAN, os bens considerados inser-
víveis ao uso normal;

VIII - realizar o inventário da SEAP;

IX - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

Art. 31. Ao Serviço de Almoxarifado - AMX, subordinado 
à Supervisão Administrativa, compete:

I - receber e conferir os materiais dos fornecedores con-
forme Nota de Empenho;

II - entregar materiais, salvo os bélicos, desta SEAP;

III - lançar no Sistema Integrado de Administração e Ser-
viços para Estado e Municípios - SIAGEM os dados referentes 
à aquisição de material permanente, de consumo e equipa-
mentos;

IV - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

Parágrafo único. Na impossibilidade de ser promovida a 
entrega pelo setor previsto no caput deste artigo, esta poderá 
ser delegada.

Art. 32. Aos Serviços Gerais e Transportes - GTR, subor-
dinado à Supervisão Administrativa, compete:

I - gerir a frota de veículos da SEAP, na forma da regula-
mentação própria;

II - instaurar processos de medição de todas as empre-
sas de prestação de serviços;

III - operacionalizar a emissão de passagens aéreas, ter-
restres e marítimas;

IV - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

Subseção III
Da Supervisão Financeira - SFI

Art. 33. À Supervisão Financeira, subordinada à Unida-
de Gestora de Administração, Logística e Inovação Penitenci-
ária, compete:

I - realizar as atividades inerentes à gestão financeira no 
âmbito da SEAP;

II - cumprir e fazer cumprir normas e procedimentos ope-
racionais estabelecidos pela SEPLAN;

III - controlar a oferta e a prestação de contas das verbas 
de pronto pagamento;

IV - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

 
Art. 34. Ao Serviço de Execução Orçamentária - EOR, 

subor- dinado à Supervisão Financeira, compete:

I - identificar necessidades e propor modificações orça-
mentárias e abertura de créditos adicionais;

II - executar o orçamento da SEAP;

III - analisar e adequar os documentos segundo o plano 
de contas vigente;

IV - zelar pela aplicação da legislação orçamentária, tri-
butária e fiscal no âmbito operacional;

V - emitir:

a) Nota de Dotação - ND;

b) Nota de Crédito - NC;

c) Nota de Empenho - NE;

d) Nota de Lançamento - NL;

e) Programação de Desempenho - PD;

f) Ordem Bancária - OB;

g) Guia de Recebimento - GR, e;

h) Relação Externa - RE;

VI - emitir relatórios de acompanhamento da execução 
orçamentária;

VII - enquadrar e sugerir remanejamento orçamentário 
nos casos de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA, bem 
como solicitar o acompanhamento à SEPLAN para análise e 
parecer;

VIII - fazer as conciliações bancárias das contas de de-
volução e de receitas;

IX - emitir e fazer a conferência junto à SEPLAN dos ba-
lancetes da SEAP;

X - executar outras atividades que lhes sejam determina-
das dentro de sua área de atuação.

Art. 35. Ao Serviço de Controle Contábil-Financeiro - 
CCF, subordinado à Supervisão Financeira, compete:

I - manter atualizado cadastro específico do órgão junto 
às repartições federais, estaduais e municipais;

II - providenciar certidões negativas de regularidade jun-
to aos órgãos fiscalizadores;

III - participar da elaboração da prestação de contas anu-
al da SEAP, de conformidade com as normas específicas das 
entidades de controle interno e externo, em conjunto com a 
Supervisão Financeira;

IV - acompanhar, analisar, interpretar e ajustar os balan-
ços, balancetes e outros demonstrativos financeiros produzi-
dos pelo Sistema Integrado de Administração Financeira para 
Estados e Municípios - SIAFEM e SEPLAN;

V - acompanhar e analisar as conciliações bancárias da 
conta e de convênios;

 
VI - manter registro e controle dos adiantamentos conce-
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didos, controlando prazos e analisando as prestações de con-
tas, relacionados aos funcionários que estiverem em alcance e 
comunicar à SEPLAN e ao TCE, quando for o caso;

VII - enviar ao TCE, relação dos adiantamentos concedi-
dos mensalmente;

VIII - preparar relação de processos de restos a pagar 
e de despesas de exercícios anteriores e encaminhar à SE-
PLAN;

IX - emitir e fornecer informações sobre Imposto de Ren-
da Retido na Fonte aos prestadores de serviços;

X - manter atualizado o Sistema de Locação de Imóveis 
de acordo com as alterações de valores, número de empenho, 
endereço, proprietário e finalidade da instituição;

XI - acompanhar os créditos nas contas dos fornecedo-
res por meio dos relatórios do SIAFEM;

XII - realizar o controle contábil-financeiro da Secretaria;

XIII - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

Art. 36. Ao Serviço de Convênios e Contratos - CCO, 
subordinado à Supervisão Financeira, compete:

I - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos e 
convênios firmados com esta Secretaria, controlando os pra-
zos de execução, saldos, inexecuções, bem como alimentar 
os sistemas de publicidade eletrônica destes;

II - informar regularmente à SALIP, através de relatórios, 
a execução dos contratos e convênios;

III - encaminhar ordens de fornecimento e documentos 
congêneres ao contratado, quando solicitado;

IV - monitorar e coordenar as atividades dos Agentes 
Fiscais ou Comissões Fiscalizadoras do Contrato, conforme 
regulamento;

V - executar outras atividades que lhes sejam determina-
das dentro de sua área de atuação.

Art. 37. Ao Serviço de Prestação de Contas - PCO, su-
bordinado à Supervisão Financeira, compete:

I - acompanhar e fiscalizar a execução dos convênios e 
instrumentos congêneres;

II - emitir parecer técnico dentro de sua área de atuação;

III - comunicar o resultado da análise, se pela aprovação 
da prestação de contas, ou expor as inconformidades encon-
tradas à SALIP;

IV - providenciar o arquivamento de cópia da prestação 
de contas durante o prazo de 10 (dez) anos após análise e 
aprovação;

V - executar outras atividades que lhes sejam determina-
das dentro de sua área de atuação.

Subseção IV
Da Supervisão de Recursos Tecnológicos - SRT

Art. 38. À Supervisão de Recursos Tecnológicos, subor-
dinada à Unidade Gestora de Administração, Logística e Ino-
vação Penitenciária, compete:

 
I - planejar, coordenar e controlar as atividades relativas 

à área de Tecnologia da Informação no âmbito da SEAP;

II - desenvolver o Plano de Tecnologia da Informação, 
sincronizando as funções da SEAP de acordo com o Orçamen-

to Anual desta;

III - implantar o Plano de Informática e acompanhar sua 
execução, dando suporte técnico e monitorando os benefícios 
e problemas apresentados;

IV - intermediar as relações entre esta SEAP e a Secre-
taria Adjunta de Tecnologia da Informação - SEATI;

V - acompanhar a execução dos contratos relacionados 
à sua área de atuação;

VI - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

Art. 39. Ao Serviço de Operação e Suporte - OPS, su-
bordinado a Supervisão de Recursos Tecnológicos, compete:

I - disponibilizar e gerir a central de atendimento ao usu-
ário;

II - manter controle atualizado das solicitações realiza-
das;

III - subsidiar a Supervisão de Recursos Tecnológicos na 
proposição ou adoção de novas tecnologias;

IV - gerir a instalação de softwares e hardwares, promo-
vendo suas manutenções preventivas e corretivas;

V - executar outras atividades que lhes sejam determina-
das dentro de sua área de atuação.

Art. 40. Ao Serviço de Gerenciamento de Rede - GRE, 
subordinado à Supervisão de Recursos Tecnológicos, compe-
te:

I - gerenciar o servidor SEAP e administrar seus serviços 
correlatos;

II - gerenciar a rede de computadores da SEAP, definin-
do políticas de acesso e segurança dos sistemas;

III - estruturar e promover a manutenção preventiva e 
corretiva das redes lógicas de comunicação de dados e voz 
sobre protocolo de internet - VOIP;

IV - gerenciar a disponibilidade dos links de acesso à 
rede interna, à SEATI e à internet nos prédios administrativos 
e nas Unidades Prisionais;

V - executar qualquer outra competência inerente à Ad-
ministração de Redes.

Subseção V
Da Unidade Gestora de Obras e Serviços de Engenharia 

- UGSE

Art. 41. À Unidade Gestora de Obras e Serviços de En-
genharia, subordinada à Secretaria Adjunta de Administração, 
Logística e Inovação Penitenciária, compete:

I - fiscalizar e gerenciar obras desenvolvidas pela SEAP;

II - realizar a revisão, reestruturação e modelagem de 
projetos contratados pela SEAP;

 
III - elaborar relatório de gerenciamento físico-financeiro;

IV - executar outras atividades que lhe sejam determina-
das dentro de sua área de atuação.

Subseção VI
Da Unidade Gestora de Manutenção e Automação - UGMA

Art. 42. À Unidade Gestora de Manutenção e Automa-
ção, subordinada à Secretaria Adjunta de Administração, Lo-
gística e Inovação Penitenciária, compete:
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I - atuar, em cooperação com o gestor da Unidade, pela 
conservação e funcionamento dos prédios e equipamentos da 
SEAP;

II - zelar, garantir e orientar que os bens tenham a sua 
vida útil, continuidade e características funcionais conserva-
das;

III - executar serviços de manutenção preventiva e corre-
tiva dentro de sua área de atuação;

IV - realizar inspeções prediais;

V - controlar, planejar e projetar pequenas reformas de 
infraestrutura;

VI - promover estudos e elaborar projetos especiais para 
melhoria das instalações e edificações;

VII - planejar a aquisição e utilização de materiais, fiscali-
zando sua validade e condições de conservação, de forma que 
evite desperdícios;

VIII - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

Subseção VII
Do Fundo Penitenciário Estadual - FUNPEN

Art. 43. O Fundo Penitenciário Estadual tem suas com-
petências e atribuições definidas em regulamento próprio.

CAPÍTULO II
DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSLIC

Art. 44. À Comissão Setorial de Licitação compete re-
alizar as licitações, nas modalidades e limites que lhe forem 
delegados, assim como:

I - emitir parecer adjudicatório decorrente de dispensa e 
inexigibilidade de licitação, até o valor estabelecido pela Co-
missão Central Permanente de Licitação - CCL;

II - requerer ao setor interessado ou a pessoas físicas 
ou jurídicas especializadas pareceres técnicos e quaisquer 
outras diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução dos procedimentos licitatórios e outros de interesse 
do órgão;

III - manifestar-se, circunstanciada e conclusivamente, 
nos recursos administrativos e nas representações contra de-
cisões de que não caibam recursos para instâncias superiores, 
relativamente às licitações, dispensas e inexigibilidades a seu 
cargo;

IV - analisar e instruir os processos de licitação, dispensa 
e inexigibilidade, bem como os sistemas auxiliares de licitação 
(sistema de registro de preços, credenciamento e pré-qualifi-
cação);

 
V - encaminhar à CCL os processos de que trata o inciso 

IV deste artigo, acompanhados, quando for o caso, das minu-
tas do edital e seus anexos;

VI - diligenciar para que seus atos tenham a mais ampla 
divulgação, além das publicações obrigatórias;

VII - pronunciar-se sobre a aplicação de sanções aos 
licitantes, fornecedores, prestadores de serviços e agentes 
públicos que praticarem atos em desacordo com a lei, com 
este Regimento e com as demais normas aplicáveis à espécie, 
inclusive as condições do edital e do contrato, relativamente às 
licitações, dispensas e inexigibilidades a seu cargo;

VIII - opinar sobre a celebração de termo aditivo, subcon-
tratação e rescisões de contrato decorrentes das licitações, 
dispensas e inexigibilidades adjudicadas;

IX - sugerir à CCL a adoção de medidas para o aperfeiço-
amento e simplificação dos processos de licitação;

X - elaborar relatórios circunstanciados de suas ativida-
des;

XI - executar outras atividades que lhes sejam determi-
nadas dentro de sua área de atuação.

TÍTULO IV
DAS UNIDADES DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA

CAPÍTULO I
DA SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURANÇA 

PENITENCIÁRIA - SASPE

Art. 45. À Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciá-
ria compete planejar, coordenar e gerenciar as atividades de 
vigilância interna e externa de Unidades Prisionais do Sistema 
Penitenciário do Estado do Maranhão, cabendo ainda:

I - assessorar a Secretaria e a Subsecretaria de Estado 
nas questões relacionadas à sua área de atuação;

II - aprovar parecer técnico em processos afetos à sua 
área de competência;

III - manter articulação com as unidades administrativas 
que compõem a Secretaria, objetivando a troca de experiên-
cias, a difusão de informações e a solução de problemas;

IV - zelar pela promoção e manutenção da disciplina nas 
Unidades Prisionais da SEAP;

V - gerenciar a logística de movimentação das equipes 
de segurança no Estado;

VI - submeter à apreciação do titular da Secretaria e da 
Subsecretaria de Estado os assuntos que dependam de deci-
são superior, mantendo-os informados das atividades e neces-
sidades do Sistema Penitenciário;

VII - planejar, padronizar, supervisionar, coordenar, exe-
cutar e controlar as atividades do Sistema Penitenciário e zelar 
pela observância de seus princípios, normas e bons costumes;

VIII - solicitar a remoção de ofício de servidores do Siste-
ma Penitenciário, motivadamente;

 
IX - propor a suspensão do porte de arma do Inspetor 

ou Agente Penitenciário, por conveniência disciplinar ou em 
atendimento à recomendação médica;

X - autorizar o Inspetor ou Agente Penitenciário e outros 
servidores lotados no Sistema Penitenciário a participar de 
eventos, realizar serviços e diligências, respeitando os limites 
de suas atribuições e a legislação pertinente;

XI - propor a instauração de sindicância e processo ad-
ministrativo disciplinar para a devida apuração de irregularida-
des no Sistema Penitenciário;

XII - realizar estudos e pesquisas nas áreas criminal e 
penitenciária, com o objetivo de subsidiar a formulação de po-
líticas de prevenção à criminalidade durante a execução penal;

XIII - praticar os demais atos necessários à administra-
ção do Sistema Penitenciário, nos termos da lei;

XIV - estabelecer, acompanhar e monitorar os indicado-
res de resultado definidos pelo GESPEN;

XV - acompanhar e exigir o cumprimento das normas 
e dos procedimentos operacionais padronizados e executar 
outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Seção I
Da Unidade Gestora de Segurança Penitenciária - UGSP

Art. 46. A Unidade Gestora de Segurança Penitenciária, 
subordinada à Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária, 
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tem por finalidade orientar, fiscalizar e exigir o cumprimento 
dos procedimentos de segurança interna das Unidades Prisio-
nais, substituindo o titular da SASPE em sua ausência, com-
petindo-lhe, ainda:

I - definir padrões de quantitativo e distribuição de opera-
dores de segurança para a realização das atividades de segu-
rança penitenciária;

II - zelar para que cada Unidade Prisional possua norma-
tivo interno regulamentando a fixação de postos de segurança, 
suas atribuições específicas e seu plano de contingência, con-
forme diretrizes da SASPE;

III - zelar para que os operadores de segurança utilizem 
de forma adequada os materiais e equipamentos de seguran-
ça interna;

IV - fiscalizar as atividades de vídeo-monitoramento das 
Unidades Prisionais;

V - fiscalizar e coordenar as atividades de intervenção e 
atuação dos grupos especializados de segurança;

VI - integrar as ações entre as supervisões subordina-
das;

VII - encaminhar ao setor competente os eventos ocorri-
dos nas Unidades Prisionais para efeito de estatísticas;

VIII - propor programas de formação e aperfeiçoamento 
dos servidores penitenciários que compõem a segurança das 
Unidades Prisionais;

IX - supervisionar e coordenar o serviço de Circuito Fe-
chado de Televisão - CFTV do Sistema Penitenciário;

X - zelar para que sejam asseguradas às pessoas pre-
sas condições de segurança necessárias para a prestação da 
assistência à saúde, material, social, psicológica, educacional 
e jurídica, bem como condições de qualificação profissional e 
desenvolvimento de atividades laborativas, em consonância 
com o disposto na Lei de Execução Penal;

 
XI - propor políticas e diretrizes para a administração do 

Sistema Penitenciário, mantendo permanentemente as ativi-
dades de otimização dos serviços prestados;

XII - acompanhar e exigir o cumprimento das normas 
e dos procedimentos operacionais padronizados e executar 
outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Art. 47. O Serviço de Circuito Fechado de Televisão - 
STV, subordinado à UGSP, visa monitorar a regularidade dos 
procedimentos e a segurança interna e externa das Unidades 
Prisionais, competindo:

I - comunicar imediatamente à equipe de segurança da 
Unidade Prisional de ações estranhas à rotina, para que sejam 
tomadas as devidas providências, se certificando das provi-
dências adotadas;

II - operar o sistema de monitoramento e registrar no 
sistema informatizado as ocorrências rotineiras e os sinistros 
contra a segurança penitenciária;

III - monitorar o acesso de pessoas, cargas, veículos e os 
procedimentos de segurança executados;

IV - promover a integração do sistema a outros dispositi-
vos de segurança e inteligência;

V - apoiar as ações de trânsito interno de pessoas presas 
e de guarda da Unidade Prisional;

VI - zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos 
operacionais padronizados e executar outras atividades que 
lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

 Subseção I
Da Supervisão de Apoio Logístico - SAL

Art. 48. Compete à Supervisão de Apoio Logístico, su-
bordinada à Unidade Gestora de Segurança Penitenciária, ar-
mazenar, conservar, controlar e acautelar:

I - armas letais e não letais e seus respectivos suprimen-
tos; II - equipamentos de proteção individual e coletiva;

III - rádios de comunicação e equipamentos controlado-
res de acesso;

IV - outros equipamentos e materiais ligados à atividade 
de segurança penitenciária.

Parágrafo único. A Supervisão de Apoio Logístico rea-
lizará, ainda:

I - planejamento sobre a aquisição de materiais e equi-
pamentos necessários ao desenvolvimento das atividades de 
segurança penitenciária;

II - orientação aos servidores e Unidades Prisionais acer-
ca da manutenção preventiva das armas e equipamentos de 
segurança;

III - vistorias e manutenções em armas, equipamentos e 
intendências, sempre requeridas pelas Unidades ou determi-
nadas pela chefia imediata;

IV - promoção de treinamento sobre o manuseio e manu-
tenção do armamento e similares, em conjunto com a Acade-
mia de Gestão Penitenciária.

Subseção II
Da Supervisão de Procedimento Disciplinar - SPD

Art. 49. À Supervisão de Procedimento Disciplinar, su-
bordinada à Unidade Gestora de Segurança Penitenciária, 
compete:

I - planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades 
relacionadas à instauração, instrução e julgamento dos pro-
cedimentos disciplinares internos no Sistema Penitenciário do 
Estado;

II - propor capacitação e programas de formação conti-
nuada dos servidores que atuam no procedimento administra-
tivo disciplinar de interno;

III - prestar suporte jurídico aos diretores das Unidades 
Prisionais nas questões relativas ao Regulamento Disciplinar 
Prisional;

IV - orientar tecnicamente o conselho disciplinar das Uni-
dades Prisionais;

V - fiscalizar remotamente a execução do procedimen-
to, com controle quantitativo e qualitativo dos procedimentos 
instaurados;

VI - buscar amplo conhecimento técnico-jurídico na sua 
área de atuação;

VII - funcionar como segunda instância, para processa-
mento de recursos interpostos contra decisões da Unidade Pri-
sional, conforme previsto em normativo próprio;

VIII - zelar pela obediência à Constituição Federal, à Lei 
de Execução Penal e ao Regulamento Disciplinar Prisional;

IX - acompanhar e exigir o cumprimento das normas e 
dos procedimentos operacionais padronizados e executar ou-
tras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.
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Subseção III
Da Supervisão de Monitoração Eletrônica - SME

Art. 50. À Supervisão de Monitoração Eletrônica, subor-
dinada à Unidade Gestora de Segurança Penitenciária, com-
pete realizar controle operacional do sistema de monitoração 
eletrônica, e ainda:

I - verificar o cumprimento dos deveres legais e das con-
dições especificadas na decisão judicial que autorizar a moni-
toração eletrônica;

II - prestar suporte ao Poder Judiciário, Ministério Público 
e Defensoria Pública na coleta de informações referentes à 
situação da pessoa monitorada e, excepcionalmente, quando 
as circunstâncias exigirem;

III - gerir o serviço de monitoração eletrônica em todas as 
Unidades Prisionais do Estado, na forma da regulamentação 
própria;

IV - adequar e manter programas e equipes multiprofis-
sionais de acompanhamento e apoio à pessoa monitorada;

V - orientar a pessoa monitorada no cumprimento de 
suas obrigações;

VI - comunicar, imediatamente, ao juiz competente sobre 
fato que possa dar causa à revogação da medida ou modifica-
ção de suas condições, na forma da regulamentação própria;

 VII - realizar visitas ao monitorado, quando necessário, 
em atendimento ao inciso I do art. 146-C da Lei Federal nº 
12.258, de 15 de junho de 2010;

VIII - registrar nos respectivos sistemas de gestão infor-
matizados da SEAP todas as informações pertinentes à mo-
nitoração eletrônica, como admissões, descumprimentos e 
desligamentos;

IX - fomentar a ampliação da monitoração eletrônica 
para atendimento a todo o Estado;

X - zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos 
operacionais padronizados e executar outras atividades que 
lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Subseção IV
Da Supervisão de Segurança Interna - SSI

Art. 51. À Supervisão de Segurança Interna, subordina-
da à Unidade Gestora de Segurança Penitenciária, compete:

I - elaborar plano de segurança em conjunto com a Uni-
dade Gestora de Segurança Penitenciária e Diretores das Uni-
dades Prisionais;

II - acompanhar e fiscalizar os procedimentos de segu-
rança interna e externa, no perímetro das Unidades Prisionais;

III - coordenar equipe de servidores penitenciários sob 
sua subordinação;

IV - manter força de pronto emprego de intervenção em 
ambiente prisional;

V - promover e reforçar as revistas de segurança nas 
Unidades Prisionais;

VI - deslocar, temporariamente, em caráter excepcional, 
Auxiliares de Segurança Penitenciária e Agentes e Inspetores 
de Execução Penal para Unidades Prisionais e Supervisões 
diferentes do local de lotação, nas hipóteses de incidente e 
insuficiência de efetivo ordinário;

VII - orientar a correta execução dos processos de trân-
sito interno e de controle de acesso de pessoas e veículos nas 
Unidades que compõem o Sistema Penitenciário;

VIII - realizar a guarda das muralhas, bem como coorde-
nar e supervisionar o acesso e saída de pessoas e veículos, 

conforme normativo próprio;

IX - acompanhar e exigir o cumprimento das normas e 
dos procedimentos operacionais padronizados e executar ou-
tras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Subseção V
Da Supervisão de Segurança Externa - SSE

Art. 52. À Supervisão de Segurança Externa, subordina-
da à Unidade Gestora de Segurança Penitenciária, compete:

I - promover a segurança externa das estruturas peni-
tenciárias, zelando pela integridade física das pessoas presas, 
dentro ou fora do ambiente prisional, no que couber;

II - apoiar, como força auxiliar, quando necessário, as 
Unidades Prisionais e Supervisões;

  
III - classificar as escoltas por grau de periculosidade das 

pessoas presas, mantendo permanente diálogo com a ASI-
PEN;

IV - programar os trajetos de escoltas;

V - controlar a correta utilização da frota de veículos;
VI - elaborar relatório mensal de atividades realizadas e 

encaminhar à UGSP;
VII - armazenar, conservar e controlar suas armas, mu-

nições, materiais de segurança e veículos utilizados, assim 
como justificar sua utilização, na forma da regulamentação 
específica;

VIII - orientar a correta execução dos processos de trân-
sito externo de pessoas presas;

IX - elaborar diretrizes operacionais acerca das ativida-
des de escolta, monitoramento veicular, rádio comunicação e 
escolta hospitalar;

X - acompanhar e exigir o cumprimento das normas e 
dos procedimentos operacionais padronizados e executar ou-
tras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Art. 53. Ao Núcleo de Escolta de Custódia - NEC, subor-
dinado à SSE, compete a atuação prioritária para garantir as 
escoltas da pessoa presa, condução e proteção de dignitários 
no Sistema Penitenciário, além de:

I - realizar escoltas emergenciais - objetivando salvar vi-
das e garantir a incolumidade física da pessoa presa;

II - realizar a transferência de pessoas presas entre Uni-
dades Prisionais, seja ela eletiva, por determinação judicial ou 
por determinação superior, dentro e fora do Estado do Mara-
nhão, bem como aquelas destinadas a atividades de ressocia-
lização;

III - apresentar a pessoa presa em sessão do julgamento 
do tribunal do júri com vestimenta social, conforme regulamen-
tação específica;

IV - custodiar a pessoa presa durante o período que se 
fizer necessário à sua movimentação externa ou sua perma-
nência em local diverso da Unidade Prisional;

V - estabelecer medidas de segurança que visem manter 
a integridade física dos condutores e conduzidos;

VI - acompanhar e exigir o cumprimento das normas e 
dos procedimentos operacionais padronizados e executar ou-
tras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Art. 54. Ao Núcleo de Escolta de Saúde - NES, subordi-
nado à SSE, compete:
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I - manter regime de plantão ininterrupto para condução 
de pessoas presas nos casos de necessidade de atendimento 
de saúde rotineiro ou emergencial, em hospitais, clínicas mé-
dicas ou similares;

II - dispor de Auxiliares, Agentes ou Inspetores Penitenci-
ários de Execução Penal junto às equipes de socorristas, salvo 
quando sua presença inviabilizar o atendimento;

III - executar atividades que visem à segurança da pes-
soa presa e dos socorristas, preservando o trabalho destes, 
sem prejuízo dos critérios de segurança;

 
IV - acompanhar e exigir o cumprimento das normas e 

dos procedimentos operacionais padronizados e executar ou-
tras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Subseção VI
Do Grupo Especial de Operações Penitenciárias - GEOP

Art. 55. Compete ao Grupo de Operações Penitenciá-
rias, subordinado à Unidade Gestora de Segurança Peniten-
ciária:

I - desenvolver operações de intervenção no âmbito das 
Unidades Prisionais nos casos de tumulto, motins, rebeliões 
e fugas;

II - realizar ronda ostensiva no ambiente interno e externo 
das Unidades Prisionais e complexos penitenciários, podendo 
abordar pessoas e veículos que estiverem dentro do perímetro 
de segurança,  em conformidade com a Lei nº 10.580, de 10 
de abril de 2017;

III - controlar a correta utilização da frota de veículos;

IV - armazenar, conservar e controlar suas armas, mu-
nições e materiais de segurança utilizados pelo Grupo, assim 
como justificar sua utilização;

V - fazer a segurança das armas, munições e materiais 
afins, utilizados pelos setores de segurança da SASPE;

VI - orientar tecnicamente os servidores da segurança 
penitenciária quanto à correta execução dos procedimentos de 
segurança;

VII - realização de escoltas de alto risco, bem como de 
autoridades e outras demandadas;

VIII - executar os serviços considerados de alto risco, 
assim como outras atividades que lhes sejam determinadas 
dentro de área de atuação;

IX - acompanhar e exigir o cumprimento das normas e 
dos procedimentos operacionais padronizados e executar ou-
tras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Subseção VII
Da Supervisão de Gestão de Vagas - SGV

Art. 56. À Supervisão de Gestão de Vagas - SGV, subor-
dinada à Unidade Gestora de Segurança Penitenciária, com-
pete:

I - gerir a admissão por transferência de pessoas presas 
dentro do Sistema Penitenciário, sempre atentando para a in-
tegridade física destas e a segurança da Unidade Prisional;

II - responsabilizar-se pela abertura, manutenção, trami-
tação e arquivamento de prontuários que contenham informa-
ções a respeito da pessoa presa e sua passagem pelo Siste-
ma Penitenciário;

III - subsidiar o atendimento ao público externo de even-
tuais solicitações a respeito da movimentação de pessoas pre-
sas ou gerenciamento das vagas disponíveis;

IV - promover a ocupação eficiente das vagas disponí-
veis nas Unidades Prisionais gerenciadas pela Subsecretaria 
de Administração Prisional;

V - manter mapa atualizado da real capacidade e ocupa-
ção de cada Unidade Prisional;

 
VI - zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos 

operacionais padronizados e executar outras atividades que 
lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Subseção VIII
Supervisão de Gestão de Alvarás - SGA

Art. 57. À Supervisão de Gestão de Alvarás - SGA, su-
bordinada à Unidade Gestora de Segurança Penitenciária, 
compete:

I - orientar o cumprimento das ordens judiciais de soltura 
no âmbito do Sistema Penitenciário, conforme procedimento 
contido em normativo próprio;

II - emitir instrução técnica de cumprimento das decisões 
judiciais com força de alvará de soltura, de imposição alternati-
va à prisão ou que influa na alteração da situação de custódia 
da pessoa presa, conforme regulação específica;

III - zelar pela correta utilização e difusão do sistema de 
cumprimento de alvará eletrônico;

IV - acompanhar e exigir o cumprimento das normas e 
dos procedimentos operacionais padronizados e executar ou-
tras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E 

HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA - SAAHP

Art. 58. À Secretaria Adjunta de Atendimento e Humani-
zação Penitenciária - SAAHP compete:

I - assessorar a Secretaria e a Subsecretaria de Estado 
nas questões relacionadas à sua área de atuação;

II - aprovar parecer técnico em processos afetos à sua 
área de competência;

III - manter articulação com as unidades administrativas 
que compõem a Secretaria, objetivando a troca de experiên-
cias, a difusão de informações e a solução de problemas;

IV - responsabilizar-se pelas atividades de atendimento e 
humanização à pessoa presa;

V - submeter à apreciação do titular da Secretaria e da 
Subsecretaria de Estado os assuntos que dependam de deci-
são superior;

VI - planejar, padronizar, supervisionar, coordenar, exe-
cutar e controlar as atividades que competem ao atendimen-
to e humanização penitenciária, zelando pela observância de 
seus princípios;

VII - manter permanentemente informado o Secretaria 
e a Subsecretaria das atividades e necessidades do Sistema 
Penitenciário;

VIII - propor a instauração de sindicância e processo ad-
ministrativo disciplinar para a devida apuração de irregularida-
des no Sistema Penitenciário;

IX - programar, efetivar e incentivar eventos de cunho 
científico em sua área de atuação;

X - estabelecer diretrizes para a implementação de pro-
gramas e projetos no Sistema Penitenciário relacionados à 
área de atendimento e humanização penitenciária;

 
XI - articular-se, sistematicamente, com o Poder Judiciá-
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rio, Ministério Público, Defensoria Pública e demais instituições 
jurídicas para o cumprimento de suas atribuições funcionais;

XII - estabelecer, acompanhar e monitorar os indicadores 
de resultado definidos pelo GESPEN;

XIII - supervisionar e coordenar as atividades das uni-
dades organizacionais da Secretaria Adjunta, zelando pelo 
cumprimento das políticas e dos planos, programas e projetos;

XIV - solicitar remoção de ofício dos servidores do siste-
ma penitenciário, motivadamente;

XV - acompanhar e exigir o cumprimento das normas 
e dos procedimentos operacionais padronizados e executar 
outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Seção I
Da Unidade Gestora de Atendimento e Humanização 

Penitenciária - UGAHP

Art. 59. À Unidade Gestora de Atendimento e Humaniza-
ção Penitenciária, subordinada à Secretaria Adjunta de Atendi-
mento e Humanização, compete substituir o titular da SAAHP 
em sua ausência, além de:

I - planejar, coordenar, orientar, controlar, acompanhar e 
avaliar as atividades relativas às competências desenvolvidas 
pelas Supervisões subordinadas;

II - propor diretrizes e normas de execução de projetos 
e programas objetivando a ressocialização da pessoa presa e 
seu retorno ao convívio social;

III - gerenciar a distribuição e o trabalho dos servidores 
responsáveis pela execução de atividades na sua área de atu-
ação;

IV - propor programas de formação e aperfeiçoamento 
dos servidores penitenciários, assim como os demais funcio-
nários que compõem a área de atendimento das Unidades 
Prisionais;

V - intermediar a manutenção do aparelhamento das 
Unidades Prisionais com os materiais e equipamentos neces-
sários à sua área de atuação;

VI - integrar as ações entre as supervisões subordina-
das;

VII - acompanhar e avaliar as ações técnicas das Su-
pervisões diretamente subordinadas a esta Unidade Gestora, 
gerenciando as atividades afetas a cada segmento;

VIII - acompanhar e responsabilizar-se pela alimentação 
de dados referentes às atividades realizadas pela Unidade 
Gestora, mantendo-os atualizados;

IX - disponibilizar informações estatísticas e gerenciais 
acerca das atividades de sua área de competência;

X - receber das Supervisões subordinadas as avaliações 
individuais referentes ao trabalho de servidores na sua área 
de atuação e tomar, ou solicitar, as providências cabíveis para 
cada caso;

XI - consolidar e avaliar os relatórios das Supervisões 
com relação às atividades desenvolvidas mensalmente e en-
caminhar à SAAHP;

 
XII - assessorar a SAAHP nos assuntos que envolvam 

sua área de atuação;

XIII - acompanhar e exigir o cumprimento das normas 
e dos procedimentos operacionais padronizados e executar 
outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Art. 60. Ao Serviço de Identificação - IDN da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária, subordinado a Uni-
dade Gestora de Atendimento e Humanização Penitenciária, 
compete:

I - intermediar a confecção de identidades funcionais dos 
servidores do quadro da SEAP;

II - coletar e intermediar os dados necessários à identifi-
cação civil e criminal das pessoas presas;

III - orientar aos Diretores das Unidades e demais inte-
ressados quanto aos procedimentos de identificação;

IV - propor a realização de cursos de capacitação volta-
dos à atividade de identificação;

V - atuar de forma conjunta com a Supervisão Psicos-
social com vistas a regularizar a situação da identificação civil 
básica das pessoas presas.

Subseção I
Supervisão de Saúde - SSA

Art. 61. À Supervisão de Saúde, subordinada à Unidade 
Gestora de Atendimento e Humanização Penitenciária, com-
pete:

I - assessorar as Unidades Prisionais nas questões per-
tinentes à saúde, providenciando assistência médica, ambula-
torial, hospitalar, serviço médico, odontológico e de enferma-
gem à pessoa presa;

II - exercer hierarquia técnica com relação aos profis-
sionais da saúde de carreiras próprias desta SEAP ou nela 
lotados;

III - promover o acesso às políticas públicas de saúde 
com vistas à individualização do atendimento à pessoa presa, 
observada a interdisciplinaridade necessária ao desenvolvi-
mento humano;

IV - coordenar a execução das atividades de diagnóstico 
relativas à classificação da pessoa presa, bem como estabele-
cer diretrizes para a sua realização, definindo procedimentos 
que uniformizem os instrumentos de avaliação;

V - articular com órgãos públicos e instituições privadas o 
estabelecimento de parcerias, visando à manutenção e melho-
ria do atendimento de saúde prestado à pessoa presa;

VI - desenvolver programas de saúde preventiva, educa-
ção sanitária, imunização e atualização torácica;

VII - executar programas de saúde de combate à tuber-
culose, hanseníase, hipertensão arterial, diabetes, hepatites 
virais e aids, dentre outros;

VIII - gerir estoque regular de medicamentos, encami-
nhando sempre que necessário as informações pertinentes 
aos setores interessados;

IX - coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as ati-
vidades desenvolvidas na Supervisão pelos profissionais da 
área da saúde penitenciária, sugerindo medidas necessárias à 
melhoria na execução das atividades;

 
X - articular a realização de capacitações dentro de sua 

área de atuação, conjuntamente com a AGPEN e outros ór-
gãos;

XI - avaliar o desempenho do exercício da atividade de 
assistência à saúde, com observações em relatórios e visitas 
técnicas periódicas às Unidades Prisionais;

XII - subsidiar a SAAHP e UGAHP nos assuntos que en-
volvam sua área de atuação;

XIII - acompanhar e exigir o cumprimento das normas 
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e dos procedimentos operacionais padronizados e executar 
outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Subseção II
Da Supervisão de Assistência Psicossocial - SPS

Art. 62. À Supervisão da Assistência Psicossocial, su-
bordinada à Unidade Gestora de Atendimento e Humanização 
Penitenciária, compete:

I - promover uma gestão participativa e integradora junto 
às equipes de Serviço Social e Psicologia das Unidades Pri-
sionais, visando à melhoria na qualidade do atendimento pres-
tado à pessoa presa;

II - exercer hierarquia técnica com relação aos profissio-
nais de psicologia e serviço social lotados nas Unidades Pri-
sionais, ocupantes de carreiras próprias ou não desta SEAP;

III - planejar, sistematizar e acompanhar as atividades e 
projetos de intervenção das equipes de Serviço Social e Psico-
logia nas Unidades Prisionais;

IV - definir objetivos, estratégias e formas de acompa-
nhamento das atividades desenvolvidas pelos Especialistas 
Assistentes Sociais e Psicólogos que atuam nas Unidades 
Prisionais;

V - articular a realização de capacitações dentro de sua 
área de atuação, conjuntamente com a AGPEN e outros ór-
gãos;

VI - elaborar programas e projetos, traçando Plano de 
Ação da Supervisão Psicossocial, operacionalizando-o através 
das equipes técnicas que compõem cada Unidade Prisional;

VII - coordenar, acompanhar e controlar as atividades e o 
desempenho dos profissionais que lhe são subordinados;

VIII - propor o desenvolvimento de métodos e técnicas 
regulares e alternativas de formação educacional e profissio-
nal, com vistas à individualização da pena objetivando identifi-
car as potencialidades da pessoa presa;

IX - buscar parcerias junto a Instituições Públicas e Pri-
vadas para cooperação e fomento das atividades desenvolvi-
das pela Supervisão;

X - articular com órgãos públicos e instituições privadas o 
estabelecimento de parcerias, termos de cooperação técnica e 
convênios visando à inclusão da pessoa presa nos programas 
e projetos sociais;

XI - avaliar o desempenho do exercício da atividade de 
assistência psicossocial, com observações em relatórios e vi-
sitas técnicas periódicas às Unidades Prisionais;

XII - subsidiar a SAAHP e UGAHP nos assuntos que en-
volvam sua área de atuação;

 
XIII - acompanhar e exigir o cumprimento das normas 

e dos procedimentos operacionais padronizados e executar 
outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Subseção III
Da Supervisão de Educação - SED

Art. 63. À Supervisão de Educação, subordinada à Uni-
dade Gestora de Atendimento e Humanização Penitenciária, 
compete:

I - promover mecanismos para a humanização e reinte-
gração social através da educação, garantindo que a pessoa 
presa tenha acesso à educação regular, profissional, sociocul-
tural e esportiva;

II - exercer hierarquia técnica com relação aos profissio-

nais de educação lotados nas Unidades Prisionais, ocupantes 
de carreiras próprias ou não desta SEAP;

III - planejar, coordenar, orientar e avaliar a execução das 
atividades relativas à formação educacional regular e profis-
sional da pessoa presa;

IV - propor o desenvolvimento de métodos e técnicas re-
gulares e alternativas de formação educacional e profissional,-
com vistas à individualização da pena objetivando identificar 
as potencialidades da pessoa presa;

V - articular com órgãos públicos e instituições privadas 
o estabelecimento de parcerias, termos de cooperação técnica 
e convênios visando à realização de cursos educacionais e 
profissionalizantes, socioculturais e esportivos destinados às 
pessoas presas;

VI - articular a realização de formação continuada dentro 
de sua área de atuação, conjuntamente com a AGPEN e ou-
tros órgãos;

VII - articular com órgãos públicos e instituições privadas 
o estabelecimento de parcerias, termos de cooperação técnica 
e convênios dentro da sua área de atuação;

VIII - incentivar ações que assegurem o processo nacio-
nal de avaliação de rendimento escolar;

IX - avaliar o desempenho do exercício da atividade de 
assistência educacional, com observações em relatórios e vi-
sitas técnicas periódicas às Unidades Prisionais;

X - subsidiar a SAAHP e UGAHP nos assuntos que en-
volvam sua área de atuação;

XI - acompanhar e exigir o cumprimento das normas e 
dos procedimentos operacionais padronizados e executar ou-
tras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Subseção IV
Da Supervisão de Profissionalização, Trabalho e Renda - 

STR

Art. 64. À Supervisão de Profissionalização Trabalho e 
Renda, subordinada à Unidade Gestora de Atendimento e Hu-
manização Penitenciária, compete:

I - planejar, coordenar, orientar e avaliar a execução das 
atividades relativas ao trabalho da pessoa presa, propondo 
ações de melhoria;

II - monitorar e requerer o cumprimento da Lei Estadual 
nº 10.182, de 22 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da reserva das vagas para admissão de pes-
soas presas e egressas do Sistema Penitenciário;

 
III - exercer hierarquia técnica com relação aos profis-

sionais ligados às atividades de profissionalização, trabalho e 
renda, ocupantes de carreiras próprias desta SEAP ou nela 
lotados;

IV - articular com órgãos públicos e instituições privadas 
o estabelecimento de parcerias, termos de cooperação técnica 
e convênios, auxiliando as Unidades Prisionais na abertura de 
postos de trabalho, dentro da sua área de atuação;

V - instruir e orientar profissionais do Sistema Penitenci-
ário para acompanhar o trabalho da pessoa presa, com poste-
rior elaboração da remição da pena pelo trabalho;

VI - promover e apresentar palestras e/ou eventos para a 
sociedade, empresas públicas e privadas sobre as vantagens 
da contratação da pessoa presa;

VII - coordenar os procedimentos de pagamento da pes-
soa presa, bem como os relativos ao recolhimento do pecúlio 
e do ressarcimento ao Estado;
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VIII - propor critérios de controle da produção artesanal, 
industrial e agropecuária das Unidades Prisionais, bem como 
da receita gerada;

IX - apoiar a SAAHP nos assuntos que envolvam sua 
área de atuação;

X - acompanhar e exigir o cumprimento das normas e 
dos procedimentos operacionais padronizados e executar ou-
tras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Subseção V
Da Supervisão de Assistência Religiosa - SAR

Art. 65. À Supervisão de Assistência Religiosa, subordi-
nada à Unidade Gestora de Atendimento e Humanização Pe-
nitenciária, compete:

I - coordenar, assessorar, planejar e executar os projetos 
e programas relacionados à assistência religiosa;

II - propor normas para o cadastramento e recadastra-
mento das instituições religiosas para atuação nas Unidades 
Prisionais;

III - fomentar a integração entre Diretores das Unidades 
Prisionais e instituições voluntárias atuantes na prestação de 
assistência religiosa;

IV - realizar o acompanhamento dos espaços destinados 
às atividades religiosas dentro das Unidades Prisionais;

V - fomentar a celebração de cerimônias religiosas;

VI - avaliar o desempenho do exercício da atividade de 
assistência religiosa, com observações em relatórios e visitas 
técnicas periódicas às Unidades Prisionais;

VII - articular com instituições religiosas no estabeleci-
mento de parcerias, termos de cooperação técnica e convê-
nios;

VIII - apoiar a SAAHP nos assuntos que envolvam sua 
área de atuação;

IX - acompanhar e exigir o cumprimento das normas e 
dos procedimentos operacionais padronizados e executar ou-
tras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

 
Subseção VI

Da Supervisão de Reintegração Social - SRS

Art. 66. À Supervisão de Reintegração Social, subordi-
nada à Unidade Gestora de Atendimento e Humanização Pe-
nitenciária, compete:

I - planejar, organizar, coordenar, articular, propor e ava-
liar planos, programas e projetos que contribuam com a reinte-
gração social de egressos do Sistema Penitenciário e de cum-
pridores de penas e medidas alternativas à prisão;

II - exercer hierarquia técnica com relação aos profissio-
nais ligados às atividades dentro de sua área de atuação;

III - articular, com os diversos setores do Executivo, Judi-
ciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Peni-
tenciário e Organizações da Sociedade Civil, o fortalecimento 
das políticas de que trata o inciso I deste artigo;

IV - articular ações pertinentes junto à rede de proteção, 
prevenção e defesa das diversas políticas públicas dentro de 
sua área de atuação;

V - articular com órgãos públicos, instituições privadas e 
organizações não-governamentais no estabelecimento de par-
cerias, termos de cooperação técnica e convênios;

VI - planejar, articular e avaliar as ações desenvolvidas 
nas unidades de atendimento vinculadas a esta Supervisão;

VII - apoiar a SAAHP nos assuntos que envolvam sua 
área de atuação;

VIII - acompanhar e exigir o cumprimento das normas 
e dos procedimentos operacionais padronizados e executar 
outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

Subseção VII
Da Supervisão de Assistência às Famílias - SAF

Art. 67. À Supervisão de Assistência às Famílias, su-
bordinada à Unidade Gestora de Atendimento e Humanização 
Penitenciária, compete:

I - preservar e estreitar as relações da pessoa presa com 
a família e a sociedade, por meio de orientação e encaminha-
mento para os serviços que atendam as demandas apresen-
tadas;

II - gerir o cadastramento de visitantes das Unidades Pri-
sionais, orientando e fiscalizando, conforme regulação espe-
cífica;

III - orientar e oferecer apoio de ordem social, psicológica 
e jurídica às famílias das pessoas presas;

IV - elaborar e planejar ações e projetos, bem como reu-
niões e demais eventos que estimulem a participação da famí-
lia da pessoa presa no processo de ressocialização;

V - avaliar o desempenho do exercício da atividade de 
assistência às famílias, com observações em relatórios e visi-
tas técnicas periódicas às Unidades Prisionais;

VI - apoiar a SAAHP nos assuntos que envolvam sua 
área de atuação;

VII - acompanhar e exigir o cumprimento das normas 
e dos procedimentos operacionais padronizados e executar 
outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

 
Subseção VIII

Da Supervisão de Assistência Jurídica - SAJ

Art. 68. À Supervisão de Assistência Jurídica, subordi-
nada à Unidade Gestora de Atendimento e Humanização Pe-
nitenciária, compete:

I - direcionar, fiscalizar e desenvolver ações voltadas à 
atuação dos Especialistas Penitenciários Jurídicos no desem-
penho das suas atribuições, conforme definido em regulação 
específica;

II - avaliar o desempenho do exercício da atividade de 
assistência jurídica, com observações em relatórios e visitas 
técnicas periódicas às Unidades Prisionais;

III - atuar em conjunto com outras Instituições com o in-
tuito de zelar pela efetividade à assistência jurídica;

IV - propor a realização de ações voltadas à assistência 
jurídica às pessoas presas;

V - sugerir a realização de cursos voltados, especialmen-
te, à capacitação dos Especialistas Penitenciários Jurídicos;

VI - apoiar a SAAHP nos assuntos que envolvam sua 
área de atuação;

VII - acompanhar e exigir o cumprimento das normas 
e dos procedimentos operacionais padronizados e executar 
outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.
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Subseção IX
Da Supervisão da Metodologia da Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados e Cogestão - 
SMA

Art. 69. À Supervisão da Metodologia da Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados - APAC e Cogestão, 
subordinada à Unidade Gestora de Atendimento e Humaniza-
ção Penitenciária, compete:

I - gerenciar o funcionamento da metodologia APAC para 
a custódia e atendimento à pessoa presa, considerando a ade-
quação aos moldes da SEAP, a capacidade técnica e opera-
cional dos proponentes, prazo de execução, metas, custos e 
estrutura física;

II - acompanhar o trabalho desenvolvido pela Fraternida-
de Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC, promo-
vendo a constante integração desta com o Estado e a fiscali-
zação do convênio celebrado com esse fim;

III - gerir os convênios com entidades privadas que ado-
tem a metodologia APAC;

IV - realizar visitas periódicas para fiscalizar a execução 
dos convênios, as atividades realizadas, a ocupação de va-
gas e a execução financeira, e sugerir, conforme o caso, a 
manutenção, ampliação ou redução do escopo da parceria ou 
extinção do instrumento;

V - promover parcerias voltadas à capacitação técnica 
das equipes administrativas da APAC;

VI - apoiar a SAAHP nos assuntos que envolvam sua 
área de atuação;

VII - acompanhar e exigir o cumprimento das normas 
e dos procedimentos operacionais padronizados e executar 
outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

 
Subseção X

Da Supervisão da Comissão Técnica de Classificação - 
SCT

Art. 70. À Supervisão da Comissão Técnica de Classifi-
cação, subordinada à Unidade Gestora de Atendimento e Hu-
manização Penitenciária, compete:

I - implantar a Comissão Técnica de Classificação - CTC 
nas Unidades Prisionais, com atribuições e procedimentos 
previstos em norma específica da SEAP;

II - propor diretrizes para a elaboração do Plano de Indi-
vidualização da Pena - PIP e estudo de caso;

III - orientar os membros das CTCs quanto à elaboração 
e trato dos PIPs e promover sua capacitação continuada;

IV - estabelecer diretrizes para a alimentação de dados 
referentes à CTC, por meio do sistema informatizado da SEAP;

V - informar periodicamente a SRS sobre as pessoas 
presas que estejam na iminência de deixar o Sistema Peniten-
ciário, para as providências cabíveis dentro da área de atua-
ção desta;

VI - apoiar a SAAHP nos assuntos que envolvam sua 
área de atuação;

VII - acompanhar e exigir o cumprimento das normas 
e dos procedimentos operacionais padronizados e executar 
outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

CAPÍTULO III
DAS UNIDADES PRISIONAIS

Seção I
Da Finalidade

Art. 71. As Unidades Prisionais vinculadas à SEAP têm 
por finalidade:

I - realizar a custódia de pessoas, zelando pela segu-
rança e integridade física destas, de acordo com as previsões 
contidas na Lei de Execução Penal;

II - executar atividades de segurança penitenciária e 
inteligência, bem como de atendimento à pessoa presa, em 
conformidade com as diretrizes das Secretarias Adjuntas da 
SEAP;

III - promover atividades de natureza administrativa, con-
forme orientações da SALIP;

IV - zelar, em conjunto com as Assessorias, Secretarias 
Adjuntas e Supervisões da SEAP, pela aplicação da legislação 
administrativa e afeta à seara da execução penal.

Seção II
Da Classificação das Unidades Prisionais

Art. 72. As Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário 
do Estado do Maranhão classificam-se em:

I - Centro de Observação Criminológica e Triagem - 
COCT: Unidade Prisional destinada à custódia de pessoas 
presas em regime de triagem e que se encontram em trânsito 
para outras Unidades Prisionais;

 
II - Unidade Prisional de Ressocialização - UPR: Unidade 

Prisional destinada à custódia de pessoas presas provisoria-
mente, mas que podem acolher condenadas até a liberação 
de vagas em estabelecimentos adequados;

III - Penitenciária Regional - PR: Unidade Prisional desti-
nada à custódia de pessoas presas condenadas nos regimes 
fechado ou semiaberto, mas que podem acolher aquelas em 
situação de provisoriedade até a liberação de vagas em esta-
belecimentos adequados;

IV - Casa de Assistência ao Albergado e Egresso - CAAE: 
destinada à custódia de condenados ao regime aberto e com 
limitação de final de semana.

Seção III
Da Infraestrutura e da Delimitação da Área Territorial

Art. 73. Integram a infraestrutura e o perímetro territorial 
das Unidades Prisionais:

I - a área interna: onde se localizam os setores adminis-
trativos, podendo ocorrer nestes a presença de pessoas pre-
sas, devidamente autorizadas, para a realização de tarefas de 
manutenção e conservação da Unidade Prisional;

II - a área interna restrita: destinada à custódia e convi-
vência das pessoas presas, podendo ser delimitada por mu-
ros, alambrados e prédios;

III - perímetro de segurança: constituído pela área inter-
na da Unidade Prisional, delimitado por muro/alambrado/cerca 
e área de segurança primária, conforme a Lei nº 10.580, de 10 
de abril de 2017;

IV - área externa da Unidade Prisional: constituída pelo 
terreno que se estende do alambrado/muralha e da portaria 
até o limite da propriedade estatal;

V - muralha:
a) faz parte da área interna da Unidade Prisional;
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b) circunda os pavilhões e alas onde as pessoas presas 
ficam custodiadas; e

c) contém guaritas para vigilância e passadiços para cir-
culação dos Agentes e Inspetores Penitenciários;

VI - guarita:

a) faz parte da área interna da Unidade Prisional;

b) constitui edificação coberta localizada em pontos es-
tratégicos ao longo das muralhas; e

c) destina-se ao abrigo dos Agentes e Inspetores de Exe-
cução Penal responsáveis pela vigilância da área interna e ex-
terna da Unidade Prisional;

VII - alambrado ou cerca de arame:

a) faz parte da área interna da Unidade Prisional; e

b) circunda os prédios administrativos e pavilhões desti-
nados às pessoas presas do regime semiaberto e aberto.

 
VIII - cancela ou portão principal:

a) obstáculo físico, com conexão direta para a rua; e

b) setor destinado à parada e identificação dos veículos 
e pessoas que intentem adentrar a Unidade Prisional;

IX - portaria:

a) porta de acesso à área interna da Unidade Prisional; e

b) setor destinado ao procedimento de identificação, re-
vista e vistoria nos veículos e pertences de pessoas que in-
gressam ou saem da Unidade Prisional;

X - sala de revista:

a) espaço pertencente à estrutura da portaria; e

b) setor destinado à realização de revista corporal nos 
visitantes, prestadores de serviços, funcionários e seus res-
pectivos pertences;

XI - intendência:

a) espaço destinado à guarda de armamento, munições, 
equipamentos de proteção individual e coletiva da Unidade, 
rádios HT e detectores de metais;

b) setor destinado ao controle, acautelamento e manu-
tenção de armamento e munições; e

c) setor responsável pelo controle, manutenção preven-
tiva e acautelamento de equipamentos de proteção individual 
e coletiva da Unidade, bem como rádios HT e detectores de 
metais;

XII - parlatórios:

a) espaços projetados e construídos para proporcionar 
às pes- soas presas a possibilidade de conversarem reserva-
damente com os seus Defensores Públicos e/ou Advogados; e

b) podem, se necessário, ser utilizados por outros profis-
sionais que necessitem prestar atendimento às pessoas pre-
sas;

XIII - bloco:

a) área destinada à custódia; e
b) espaço de convivência das pessoas presas; XIV - pá-

tio:

a) local destinado às atividades recreativas da pessoa 
presa; e

b) espaço utilizado para recebimento de visitas sociais; 

XV - cela de segurança:

a) localizada fora dos pavilhões; e

b) destinada à permanência temporária de pessoas pre-
sas para fins diversos em prol da segurança da Unidade Pri-
sional e, não raro, da própria pessoa presa;

XVI - cela íntima: destinada, exclusivamente, para reali-
zação de visitas íntimas à pessoa presa.

 
Seção IV

Das Competências e Atribuições nas Unidades Prisionais

Subseção I
Da Diretoria Geral

Art. 74. À Diretoria Geral cabe:

I - garantir a execução, coordenação e integração das 
atividades de custódia, administração, segurança e humaniza-
ção penitenciária;

II - editar normativo interno, de acordo com as diretrizes 
da SASPE, regulamentando a fixação de postos de segurança 
interna e suas atribuições específicas;

III - implantar e zelar pelo cumprimento dos procedimen-
tos operacionais padronizados editados pela SEAP;

IV - articular com autoridades locais para garantir o an-
damento e a melhoria da administração da Unidade Prisional e 
de suas atribuições, conforme diretrizes da Secretaria Adjunta 
competente;

V - instituir, presidir e convocar o Conselho Disciplinar e 
a Comissão Técnica de Classificação;

VI - representar a Unidade Prisional institucionalmente 
junto ao público externo;

VII - articular e promover, junto à sociedade, a missão da 
SEAP em consonância com as normas e legislação vigentes;

VIII - promover a gestão de pessoas na Unidade Prisio-
nal;

IX - promover a atualização dos dados estatísticos e in-
formações pertinentes;

X - acompanhar a gestão dos recursos humanos, finan-
ceiros e logísticos, a fim de garantir a conservação e a manu-
tenção da Unidade Prisional;

XI - fiscalizar o lançamento de dados no sistema infor-
matizado, a fim de diminuir a ocorrência de informações in-
consistentes;

XII - buscar parcerias para a promoção de atividades de 
ressocialização;

XIII - acompanhar os termos de cooperação técnica, con-
vênios, contratos e congêneres no âmbito da Unidade Prisio-
nal;

XIV - viabilizar e acompanhar a execução das propostas 
do Plano Individualizado de Ressocialização para cada pes-
soa presa;

XV - gerenciar, garantir e fiscalizar a execução de todas 
as etapas da individualização da pena;

XVI - promover diligências e sindicâncias destinadas à 
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apuração de possíveis irregularidades na Unidade Prisional;

XVII - cumprir atribuições previstas no plano de contin-
gência da Unidade Prisional; e

XVIII - executar outras atividades que lhes sejam deter-
minadas dentro de sua área de atuação.

 
Subseção II

Da Diretoria Adjunta

Art. 75. À Diretoria Adjunta, subordinada à Direção Geral 
da Unidade Prisional, cabe:

I - cumulativamente, as atribuições da Diretoria de Segu-
rança e Diretoria Administrativa e Atendimentos;

II - de forma substitutiva, as mesmas atribuições da Dire-
toria Geral, na ausência do titular desta.

Subseção III
Da Diretoria de Segurança

Art. 76. À Diretoria de Segurança, subordinada à Dire-
ção Geral da Unidade Prisional, cabe:

I - executar e coordenar as atividades de segurança in-
terna e externa da Unidade Prisional, garantindo a disciplina, 
conforme determinações da UGSP;

II - promover a segurança objetivando contribuir para o 
processo de ressocialização das pessoas presas e para o bom 
funcionamento da rotina da Unidade Prisional;

III - atuar preventivamente, de forma a garantir seguran-
ça e disciplina na Unidade Prisional;

IV - definir as orientações de segurança da Unidade, em 
consonância com as diretrizes da SEAP;

V - promover a conferência diária de pessoas presas 
conjuntamente com a atualização do sistema de gestão infor-
matizado;

VI - definir ações e orientar as equipes em situações de 
emergência da Unidade Prisional;

VII - pleitear apoio à Unidade Prisional junto aos outros 
Órgãos do Sistema de Segurança, em articulação com a Dire-
ção e com a SASPE;

VIII - subsidiar o Diretor Geral com informações referen-
tes a situações que possam afetar a segurança e a disciplina 
da Unidade, propondo ações de intervenção, quando neces-
sário;

IX - orientar e aprovar as escalas de plantão, de folgas 
e/ou férias dos servidores ou prestadores de serviços sob sua 
subordinação;

X - aprovar o planejamento de escolta e a movimentação 
interna de pessoas presas;

XI - participar, juntamente com o Diretor Administrativo e 
Atendimentos, do procedimento de acolhida das pessoas pre-
sas, informando sobre normas, direitos e deveres;

XII - integrar o Conselho Disciplinar e a Comissão Téc-
nica de Classificação, podendo, quando necessário, designar 
um representante da segurança para participar das reuniões;

XIII - contribuir para o cumprimento das propostas do 
PIP;

XIV - cumprir atribuições previstas no plano de contin-
gência;

XV - acompanhar e exigir o cumprimento das normas 
e dos procedimentos operacionais padronizados e executar 

outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

 
Subseção IV

Da Diretoria Administrativa e Atendimentos

Art. 77. À Diretoria Administrativa e Atendimentos, su-
bordinada à Direção Geral da Unidade Prisional, cabe:

I - executar, acompanhar e avaliar as atividades admi-
nistrativas, financeiras e as relativas ao pessoal no âmbito da 
Unidade, em consonância com as diretrizes das Secretarias 
Adjuntas respectivas;

II - zelar pelo controle de patrimônio, conservação da es-
trutura física e limpeza da Unidade;

III - enviar relatórios de execução de metas pactuadas 
nos prazos estipulados em regulação específica do GESPEN;

IV - auxiliar a Direção Geral na gestão de pessoas da 
Unidade Prisional;

V - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos no 
âmbito da Unidade Prisional;

VI - cumprir as atribuições previstas no plano de contin-
gência; e

VII - acompanhar e exigir o cumprimento das normas 
e dos procedimentos operacionais padronizados e executar 
outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua 
área de atuação.

CAPÍTULO IV
ACADEMIA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA - AGPEN

Art. 78. A Academia de Gestão Penitenciária do Mara-
nhão - AGPEN tem por finalidade promover, preparar e exe-
cutar ações de formação, capacitação, aperfeiçoamento e va-
lorização de servidores que exerçam atividades no Sistema 
Penitenciário, através das seguintes competências:

I - planejar, organizar, coordenar e executar os progra-
mas e atividades regulares de qualificação profissional dos 
servidores integrantes dos quadros desta SEAP;

II - formar e preparar os candidatos concorrentes ao in-
gresso nas carreiras da SEAP;

III - realizar cursos regulares de aperfeiçoamento, com-
plementação e reciclagem da formação inicial.

Parágrafo único. As competências específicas da 
AGPEN constam na Lei Estadual nº 10.014, de 17 de março 
de 2014.

Seção I
Da Organização Estrutural

Art. 79. A AGPEN, para o desenvolvimento de suas fi-
nalidades, contará com uma Diretoria-geral, a qual possui a 
seguinte estrutura administrativa:

I - Supervisão de Gestão Interna;

II - Supervisão de Gestão Pedagógica; e

III - Supervisão de Gestão Administrativa.
Subseção I

Da Diretoria Geral da AGPEN

Art. 80. À Diretoria Geral da AGPEN compete:

I - gerir, coordenar e orientar os trabalhos técnicos ad-
ministrativos e educacionais da Academia, representando-a 
segundo as orientações da SEAP;
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II - promover a elaboração de estudos e de programas 
para a realização de cursos de aperfeiçoamento e treinamen-
to;

III - promover e gerir a aplicação do estudo à distância, 
quando cabível;

IV - estabelecer inter-relacionamento entre a Academia e 
outras entidades similares, propondo acordos e instrumentos 
de cooperação;

V - dirigir, coordenar e supervisionar as gestões adminis-
trativa, financeira e patrimonial;

VI - instituir, com base nas legislações federais e estadu-
ais, o cadastro que disciplina os procedimentos para a contra-
tação e a remuneração de professores;

VII - despachar requerimentos de revisão de provas, de-
ferindo-os ou não;

VIII - desempenhar outras atividades correlatas.

Subseção II
Da Supervisão de Gestão Interna

Art. 81. À Supervisão de Gestão Interna - SIT, direta-
mente subordinada à Diretoria Geral, compete:

I - gerenciar os procedimentos administrativos necessá-
rios para a execução dos cursos e capacitações promovidos 
pela Academia;

II - manter registros sobre frequência e as férias dos pro-
fessores;

III - manter registros sobre frequência dos alunos;

IV - receber, registrar, classificar e catalogar periodica-
mente documentos técnicos;

V - manter intercâmbio com bibliotecas e/ou órgãos téc-
nicos de documentação;

VI - encaminhar para publicação os trabalhos elaborados 
pela Academia;

VII - zelar pela guarda e conservação do acervo da insti-
tuição; VIII - desenvolver outras atividades relativas à atuação 
da Unidade.

Subseção III
Da Supervisão de Gestão Pedagógica

Art. 82. À Supervisão de Gestão Pedagógica - SPG, di-
retamente subordinada à Diretoria Geral, compete:

 
I - subsidiar a AGPEN na política de desenvolvimento e 

capacitação de recursos humanos;

II - divulgar as atividades, eventos e cursos que tenham 
caráter de extensão para entidades afins à área penitenciária;

III - manter intercâmbio técnico, cultural e científico com 
instituições de ensino e entidades congêneres de âmbito na-
cional  e internacional;

IV - realizar análises periódicas de resultados dos pro-
gramas implementados, desenvolvendo projetos para o seu 
aperfeiçoamento;

V - garantir a adequação de conteúdo, recursos huma-
nos e materiais de cada programa de treinamento às necessi-
dades da organização;

VI - divulgar os programas de treinamento e capacitação;

VII - formar instrutores de treinamento de pessoal para 
atuarem como agentes multiplicadores de atividades de apri-

moramento profissional;

VIII - desempenhar outras atividades correlatas.

Subseção IV
Da Supervisão de Gestão Administrativa

Art. 83. À Supervisão de Gestão Administrativa - SAA, 
diretamente subordinada à Diretoria Geral, compete:

I - planejar, controlar e executar as atividades de apoio 
administrativo, financeiro e patrimonial;

II - administrar, zelar e manter em boas condições as de-
pendências físicas e a infraestrutura da Academia;

III - inspecionar, testar e promover a guarda dos equipa-
mentos da Academia;

IV - manter o cadastro dos bens patrimoniais, verifican-
do periodicamente o estado dos bens móveis e equipamentos 
promovendo a sua manutenção;

V - exercer outras atividades correlatas.

Art. 84. As normas gerais de disciplina dos discentes se-
rão estabelecidas pela Diretoria Geral da AGPEN.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 85. Outras competências poderão ser criadas e de-
legadas pelo titular da Secretaria de Estado, sem prejuízo das 
atribuições constantes neste Decreto.

Art. 86. Todos os órgãos desta SEAP terão siglas padro-
nizadas, conforme as seguintes quantidades de dígitos:

I - 06 (seis) dígitos: órgãos de assessoramento direto da 
Secretaria de Estado;

II - 05 (cinco) dígitos: Secretarias Adjuntas e Unidades 
Prisionais;

 
III - 04 (quatro) dígitos: Unidades Gestoras;

IV - 03 (três) dígitos: supervisões de área, iniciadas com 
a letra “s”; V - 03 (três) dígitos para os serviços, não iniciando 
com a letra “s”.

Parágrafo único. As siglas regulamentadas neste De-
creto deverão ser respeitadas para fins de configuração dos 
sistemas, emprego documental e sinalização dos prédios, 
dentre outras finalidades.

Art. 87. O correio eletrônico oficial do Governo deve uti-
lizar as siglas existentes, para fins de padronização do men-
sageiro eletrônico.

Art. 88. A tramitação de documentos e solicitações ex-
pressas dentro ou fora da estrutura administrativa disciplinada 
neste Decreto deverão ser realizadas, prioritariamente, pelos 
meios eletrônicos que possibilitem economia e celeridade.

Art. 89. É vedado o acesso de servidores e visitantes 
nas sedes administrativas e Unidades Prisionais da SEAP:

I - sem identificação na recepção;

II - portando arma de fogo, ressalvadas as que possuem 
o porte funcional;

III - conduzindo animais, exceto cão-guia, quando estiver 
acompanhando pessoas com deficiência visual;

IV - para prática de comércio e/ou propaganda não au-
torizada;
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V - trajando vestimentas inapropriadas, como minissaia, 
bermudas, camiseta tipo regata, short, miniblusa, roupas trans-
parentes, excetuando-se crianças até 12 anos e, em casos ex-
cepcionais, autorizados pelo Chefe de Gabinete da SEAP.

Art. 90. Este Regimento entra em vigor na data de sua 
publicação.
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DECRETO Nº 34.006, DE 17 DE ABRIL DE 2018.

Dispõe sobre o Regulamento Disciplinar 
Prisiona - REDIPRI aplicável às Unida-
des Prisionais da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária - SEAP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 
64 da Constituição Estadual e a Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984,

DECRETA

Art. 1º Este Regulamento destina-se a fixar nas Unida-
des Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária - SEAP, deveres e direitos dos presos, bem como as 
normas básicas de conduta e disciplina.

Art. 2º Cumpre ao preso, seja provisório ou condenado a 
pena privativa de liberdade, em qualquer regime de cumprim-
znto de pena, incluindo o submetido a monitoração eletrônica, 
além das obrigações inerentes ao seu estado, submeter-se as 
normas de execução da pena.

TÍTULO I
DOS DEVERES, DOS DIREITOS E DAS RECOMPENSAS 

CAPÍTULO I
DOS DEVERES

Art. 3º Constituem deveres dos presos:

I - respeito às autoridades constituídas, funcionários e 
outros presos;

II - informar-se sobre as normas a serem observadas na 
Unidade Prisional, respeitando-as;

III - acatar as determinações emanadas de qualquer fun-
cionário, quando no desempenho de suas funções;

IV - manter comportamento adequado em todo o período 
em que estiver sob a custódia do Estado e cumprir fielmente 
a sentença;

V - submeter-se à sanção disciplinar imposta;

VI - abster-se de participar de movimento individual ou 
coletivo de tentativa ou consumação de fuga ou abandono, 
bem como nãoconstranger os outros presos a tal ato;

VII - abster-se de liderar, participar ou favorecer mo-
vimentos de greve e subversão da ordem e da disciplina ou 
constranger os outros presos ou seus familiares a compactuar 
com tais atos;

VIII - zelar pelos bens patrimoniais e materiais que lhes 
forem destinados, direta ou indiretamente, ficando proibidas 
quaisquer modificações, adaptações ou improvisações, de 
modo a produzir risco para si ou para qualquer pessoa, ou a 
interferir na vigilância da Unidade Prisional;

IX - ressarcir o Estado e terceiros pelos danos materiais 
a que derem causa, de forma culposa ou dolosa;

X - indenizar à vítima ou os seus sucessores, quando 
determinado pela autoridade judiciária;

XI - indenizar o Estado, quando possível, das despesas 
realizadas com a sua manutenção, mediante desconto propor-
cional da remuneração de trabalho;

XII - zelar pela higiene pessoal e ambiental;

XIII - submeter-se às normas contidas neste Decreto, no 
que se refere às visitas;

XIV - submeter-se às normas contidas neste Decreto, 
que disciplinam a concessão das saídas externas previstas 
em lei;

XV - submeter-se à revista pessoal, de sua cela e de 
seus pertences, a critério da administração;

XVI - devolver à área competente, quando de sua exclu-
são, os objetos pessoais fornecidos pela Unidade Prisional;

XVII - abster-se de desviar, para uso próprio ou de tercei-
ros, materiais das diversas áreas da Unidade Prisional;

XVIII - abster-se de negociar objetos de sua propriedade, 
de terceiros ou do patrimônio do Estado;

XIX - abster-se da confecção e posse indevidas de ins-
trumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, 
bem como daqueles que possam contribuir para ameaçar ou 
obstruir a segurança das pessoas e da Unidade Prisional;

XX - abster-se de uso e concurso, para fabricação de be-
bida alcoólica ou de substância que possa determinar reações 
adversas às normas de conduta ou causar dependência física 
ou psíquica;

XXI - abster-se de apostar em jogos de azar de qualquer 
natureza;

XXII - abster-se de transitar ou permanecer em locais 
não autorizados pela área competente de controle da segu-
rança e disciplina;

XXIII - abster-se de dificultar ou impedir a vigilância;

XXIV - abster-se de quaisquer práticas que possam cau-
sar transtornos aos demais presos bem como prejudicar o con-
trole da segurança e disciplina;

XXV - acatar a ordem de contagem da população car-
cerária, respondendo ao sinal convencionado pela autoridade 
competente para o controle da segurança e disciplina;

XXVI - abster-se de utilizar quaisquer objetos, para fins 
de decoração ou proteção de vigias, portas, janelas e paredes, 
que possam prejudicar o controle da vigilância;

XXVII - abster-se de utilizar sua cela como cozinha, ve-
dandose, ainda, o uso de resistência elétrica;

XXVIII - submeter-se à requisição das autoridades judi-
ciais, policiais e administrativas;

XXIX - submeter-se à requisição dos profissionais de 
qualquer área técnica para exames ou entrevistas;

XXX - submeter-se às condições para o regular funciona-
mento das atividades escolares;

XXXI - submeter-se às atividades laborativas, de qual-
quer natureza, quando escalado pelas autoridades competen-
tes;

XXXII - submeter-se às condições estabelecidas para a 
prática religiosa coletiva ou individual;

XXXIII - submeter-se às condições estabelecidas para a 
posse e uso de aparelhos de radiodifusão e de TV;

XXXIV - submeter-se às condições estabelecidas para 
as sessões cinematográficas, teatrais, artísticas e sociocultu-
rais;

XXXV - submeter-se às condições de uso da biblioteca 
da unidade e de livros de sua propriedade;

XXXVI - submeter-se às condições estabelecidas para 
práticas desportivas e de lazer;
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XXXVII - submeter-se às condições impostas para as 
medidas cautelares;

XXXVIII - submeter-se às condições impostas por oca-
sião de transferências;

XXXIX - submeter-se aos controles de segurança impos-
tos pelos servidores responsáveis pela realização da escolta 
externa e por outras autoridades, também incumbidas de efe-
tuá-las;

XL - cumprir rigorosamente o horário de retorno quando 
das saídas temporárias, previstas no regime semiaberto;

XLI - trabalhar no decorrer de sua pena, desde que em 
situação jurídica definida, facultando-se essa atividade aos 
presos provisórios;

XLII - não portar ou utilizar aparelho de telefonia móvel 
celular ou outro aparelho de comunicação com o meio exterior, 
seus componentes ou acessórios;

XLIII - repudiar os atos que possam produzir risco ou 
dano à integridade física e moral de qualquer pessoa no âmbi-
to da Unidade Prisional, praticados por presos ou funcionários, 
informando à autoridade competente no ato de sua ocorrência;

XLIV - não faltar com a verdade para obter benefícios ou 
tirar vantagem de atos administrativos que possam resultar na 
transferência, internação ou qualquer ato que desvie o cumpri-
mento normal de sua pena ou de outrem;

XLV - cumprir rigorosamente rotinas, datas e horários 
estipulados pela administração para quaisquer atividades na 
Unidade Prisional bem como respeitar o horário de silêncio, a 
partir das 21 (vinte e uma) horas;

XLVI - respeitar as normas estabelecidas no que concer-
ne à liberação de pecúlio;

XLVII - vestir-se adequadamente trajando o uniforme pa-
drão adotado pela Unidade Prisional, observando, durante o 
horário de trabalho, o uso do uniforme próprio destinado ao 
exercício dessa atividade, quando houver;

XLVIII - comunicar a administração sempre que tiver ci-
ência ou testemunhar o cometimento de desvio de conduta 
que envolva outros presos, servidores ou visitantes;

XLIX - submeter-se a identificação de perfil genético, 
mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, por 
técnica adequada e indolor.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS

Art. 4º Constituem direitos básicos e comuns dos presos 
provisórios, condenados e internados:

I - ser tratado com humanidade e com respeito à dignida-
de inerente ao ser humano;

II - ser tratado com igualdade, exceto quanto às exigên-
cias de individualização da pena;

III - ter preservada sua individualidade, observando-se o 
chamamento pelo próprio nome e o uso de número de matrícu-
la somente para qualificação em documentos penitenciários, 
incluindo-se nesse direito o respeito à população carcerária 
LGBT, conforme instrução normativa da SEAP;

IV - receber assistência material que garanta as necessi-
dades básicas no que concerne:

a) à alimentação balanceada e suficiente, observando-se 
o cardápio padrão e o consumo per capita por refeição, bem 
como as dietas, quando necessárias, mediante prescrição mé-
dica;

b) ao vestuário digno e padronizado;

c) as condições de habitabilidade adequadas, conforme 
padrões estabelecidos pela Lei de Execução Penal e pela Or-
ganização Mundial de Saúde;

d) às instalações e aos serviços de saúde, educação, tra-
balho, esporte e lazer, proporcionando a distribuição do tempo 
para o trabalho, o descanso e a recreação, desde que compa-
tíveis com a execução da pena;

V - receber visitas, em dias e horários determinados, do 
cônjuge, do (a) companheiro (a), de parentes e amigos, além 
das previstas em legislação específica, na forma que estabe-
lecer regulamento interno da SEAP, podendo ser suspenso 
ou restringido tal direito por ato motivado do Diretor-Geral da 
Unidade;

VI - sair da cela para banho de sol diário, por período de 
até duas horas;

VII - requerer autorização para exercer quaisquer atos 
civis que preservem sua família e seu patrimônio, conforme 
normas vigentes;

VIII - receber assistência à saúde, psicológica, jurídica, 
social, religiosa, educacional e terapia ocupacional, nos ter-
mos da legislação vigente;

IX - participar do processo educativo de formação para o 
trabalho produtivo;

X - executar trabalho remunerado, de acordo com sua 
aptidão, ou aquele que exercia antes da prisão, desde que ca-
bível na Unidade Prisional, seja por questão de segurança ou 
pelos limites da administração;

XI - a constituição de pecúlio;

XII - a laborterapia, conforme suas aptidões e condições 
psíquicas e físicas;

XIII - à remição pelo trabalho produtivo, estudo ou leitura, 
conforme dispuser a norma local ou o juízo competente;

XIV - receber tratamento médico-hospitalar e odontológi-
co, com os recursos humanos e materiais da própria Unidade 
Prisional ou do Sistema Único de Saúde - SUS;

XV - contratar, por meio de familiares ou dependentes, 
profissionais médicos e odontológicos de confiança pessoal, 
a fim de acompanhar ou ministrar o tratamento, observadas 
as normas institucionais vigentes, ressalvado o atendimento 
externo à disponibilidade de escolta e observada a segurança;

XVI - acesso aos meios de comunicação social e à infor-
mação, obedecidas às normas vigentes, por meio de:

a) correspondência escrita, em sua própria língua, quan-
do se tratar de estrangeiro;

b) leitura de jornais e revistas socioeducativas que não 
comprometam a moral e os bons costumes, salvo aos presos 
custodiados em Unidades de Segurança Máxima ou similar;

c) acesso à biblioteca da Unidade Prisional e à posse de 
livros particulares, instrutivos ou recreativos;

XVII - atividades intelectuais, artísticas e desportivas, 
desde que compatíveis com a execução da pena;

XVIII - a audiência com as diretorias, respeitadas as nor-
mas das respectivas áreas de atuação;

XIX - ter sua conduta carcerária individualizada, evitando 
dessa forma receber indevidamente a aplicação de sanções 
coletivas;

XX - a entrevista pessoal e reservada com seu advogado 
ou Defensor Público, nos dias e horários determinados;
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XXI - a reabilitação das faltas disciplinares;

 XXII - a proteção contra qualquer forma de sensaciona-
lismo;

XXIII - solicitar medida preventiva de segurança pessoal;

XXIV - solicitar remoção para outra Unidade Prisional, no 
mesmo regime, desde que atendidos os requisitos estabeleci-
dos pela administração;

XXV - tomar ciência, mediante contrarrecibo, expedido 
pela área competente, da guarda dos pertences de que não 
possa ser portador;

XXVI - acomodação em alojamento coletivo ou individu-
al, dentro das exigências legais, podendo manter em seu po-
der trocas de roupa de uso pessoal, de cama, banho e mate-
rial de higiene, salvo situações excepcionais e particularidades 
presentes em cada Unidade Prisional, a ser disciplinado por 
ato normativo próprio;

XXVII - solicitar, por meio da área de segurança, a mu-
dança de cela, que pode ser autorizada após avaliação dos 
motivos e das possibilidades da Unidade Prisional;

XXVIII - ser informado sobre as normas que devem ser 
observadas na Unidade Prisional;

XXIX - acesso às áreas assistenciais da Unidade Prisio-
nal, respeitados os horários estipulados pela administração 
local, salvo nos casos que requerem urgência;

XXX - apresentar solicitação ou queixas ao Diretor-Geral 
da Unidade ou ao funcionário autorizado a representá-lo, por 
meio escrito, com direito à pronta resposta, exceto quando se 
tratar de matéria evidentemente fútil ou destituída de funda-
mentos;

XXXI - apresentar solicitação ou queixa por escrito, à au-
toridade administrativa, judiciária ou a qualquer outra autorida-
de apropriada, por meio dos canais competentes;

XXXII - ser transportado em condições ou situações que 
não lhe imponham sofrimentos físicos e que não sejam de-
gradantes e desumanas, de acordo com o preconizado na Lei 
Federal nº 8.653, de 10 de maio de 1993, sendo observadas 
as necessidades básicas;

XXXIII - ser informado e esclarecido sobre os motivos 
que ensejaram a aplicação das sanções disciplinares a ele im-
postas; das transferências, ou quaisquer assuntos pertinentes 
a sua situação, sendo cientificados, também, os familiares por 
meio dos assistentes sociais;

XXXIV - ser informado sobre as decisões judiciais que 
instruem expedientes de benefícios, desde que não tenha ad-
vogado particular;

XXXV - ser submetido a exame de saúde admissional e 
preventivo, no período máximo de quarenta e oito horas conta-
das da data do seu ingresso, a qualquer título, na Unidade Pri-
sional, a fim de verificar as condições acerca da sua integrida-
de psicofísica bem como examinar a existência, ocasional, de 
sinais que denunciem a prática de espancamento, maus tratos 
ou debilidade física causada por doença ou outra enfermidade;

 XXXVI - obter atestado de pena a cumprir, emitido anu-
almente pela autoridade judiciária competente;

XXXVII - em caso de falecimento, doenças, acidentes 
graves, transferência do preso para outro estabelecimento, im-
possibilidade de receber visitas por cumprimento de sanção de 
isolamento ou por restrição de direitos, o Diretor-Geral comu-
nicará imediatamente ao cônjuge ou, se for o caso, a parente 
próximo ou a pessoa previamente indicada;

XXXVIII - ser informado imediatamente, do falecimento 
ou de doença grave do cônjuge, companheiro (a), ascendente, 

descendente ou irmão, podendo ser permitida a visita a estes, 
sob custódia, desde que devidamente autorizado.

Art. 5º São assegurados, também, além dos direitos 
constantes no artigo 4º deste Decreto, outros que se aplicam à 
gravidez, ao parto, ao cuidado com os filhos e à atenção bási-
ca às necessidades da mulherpresa, entre os quais:

I - assistência pré-natal;

II - parto em unidades hospitalares do serviço de saúde 
pública;

III - guarda do recém-nascido, durante o período de lac-
tância, pelo período de até seis meses, em local adequado, 
mesmo quando houver restrições de amamentação;

IV - tratamento preventivo, curativo e de acompanha-
mento de Doenças Sexualmente Transmissíveis e outras;

V - ações para detecção e controle de doenças predomi-
nantes no grupo feminino, principalmente o câncer do colo do 
útero e da mama;

VI - ações de planejamento familiar e acesso aos méto-
dos anticoncepcionais existentes;

VII - atenção psicológica e social especializadas, des-
tinadas ao atendimento das necessidades da mulher presa;

VIII - às gestantes, puerperais e aos recém-nascidos são 
assegurados também:

a) atendimento pré-natal e pós-parto especializado para 
os casos de transmissão verticalizada de doenças, principal-
mente HIV, tétano neonatal e sífilis congênita;

b) alimentação e dieta nutricional específica, visando o 
desenvolvimento saudável da gravidez, das condições do par-
to, da lactação, do puerpério e do recém-nascido;

c) realização do “teste do pezinho” para identificar even-
tual existência de fenilcetonúria, do teste para detectar even-
tual hipotireoidismo e outros testes preventivos necessários;

d) acesso à imunização.

Parágrafo único. A atenção básica especializada, des-
tinada ao atendimento das necessidades da mulher presa, 
consiste, também, na assistência material, social, educacional 
e de trabalho, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e as 
facilidades necessárias para seu retorno ao convívio social; os 
cuidados com sua saúde física e mental e a preservação mo-
ral, intelectual e social, em todos os estágios do cumprimento 
de sua pena.

Art. 6º Aos presos recolhidos em regime de trânsito ou 
ainda no período de triagem, deve ser assegurado o direito à 
visita assistida, de uma pessoa constante em seu rol de visi-
tas, a critério do DiretorGeral da Unidade Prisional, em dia útil, 
por até duas horas.

Parágrafo único. No caso de ocorrer a necessidade de 
pronta remoção do preso para outra Unidade Prisional, defini-
tiva ou provisoriamente, a data da visita, de que trata o caput 
deste artigo pode ser cancelada, com aviso oportuno à família, 
a fim de evitar viagem ou deslocamento inúteis.

Art. 7º Aos presos com deficiência física, permanente ou 
temporária, são asseguradas, também, além daquelas previs-
tas em lei, condições adequadas para o cumprimento digno da 
pena, de modo a proporcionar u ma vida decente, tão normal 
e plena quanto possível.

§ 1º Devem ser oferecidas condições de habitabilidade 
adequadas às necessidades desses presos, de modo que o 
convívio deles independa da ajuda de funcionários e de outros 
presos.
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§ 2º É obrigatório capacitá-los a tornarem-se tão con-
fiantes quanto possível, incentivando-os ao trabalho conforme 
suas capacidades, à recreação e às demais atividades que 
venham a produzir o mesmo efeito.

§ 3º As necessidades especiais devem ser consideradas 
em todos os estágios de planejamento social, assistencial, ma-
terial e administrativo.

Art. 8º Aos presos de cidadania estrangeira, consideran-
do-se as dificuldades inerentes à sua condição, devem ser ob-
servadas, além das explicitadas neste Decreto, as seguintes 
garantias fundamentais:

I - aprendizado da língua portuguesa e dos costumes 
deste país, por meio do convívio com os brasileiros e das aulas 
lecionadas na Unidade Prisional;

II - identificação, dentre os servidores, a fim de solucio-
nar problemas de imperiosa comunicação, daqueles que pos-
sam prestar auxílio na interpretação e na tradução do idioma;

III - facilitação do acesso à Defensoria Pública e aos res-
pectivos consulados, com vistas, dentre outros, aos benefícios 
previstos no curso da execução penal;

Parágrafo único. A Unidade Prisional deve adotar pro-
cedimentos que facilitem o contato do preso de nacionalidade 
estrangeira com os respectivos consulados e outras circuns-
tâncias favoráveis à sua condição, inclusive permitindo o con-
vívio dos estrangeiros entre si.

CAPÍTULO III
DAS RECOMPENSAS

Art. 9º As recompensas têm em vista o bom comporta-
mento reconhecido em favor do preso, de sua colaboração 
com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho.

Parágrafo único. As recompensas têm a finalidade de 
motivar o bom comportamento, desenvolver o senso de res-
ponsabilidade e promover o interesse e a cooperação do pre-
so.

Art. 10. São recompensas:

I - elogio;

II - concessão de regalias.

Art. 11. É considerada, para efeito de elogio, a prática de 
ato deexcepcional relevância humanitária ou de interesse do 
bem comum, registrado em portaria do Diretor-Geral da Uni-
dade Prisional.

Art. 12. O Conselho Disciplinar, por proposta escrita do 
Diretor-Geral ou funcionário da Unidade, avaliará a concessão 
do elogio ao preso que se destacar, bem como o comporta-
mento deste.

§ 1º A publicidade do elogio deverá levar em conta a in-
tegridade física do preso.

§ 2º A cerimônia de diplomação do elogio deverá contar 
com todos os membros do Conselho Disciplinar e do Diretor-
-Geral da Unidade.

Art. 13. Poderá o Diretor-Geral da Unidade Prisional, le-
vando em consideração a conduta e disciplina do preso, bem 
como os elogios diplomados, realizar as seguintes concessões 
de regalias:

I - visita extraordinária;

II - acomodação em alojamento coletivo ou individual 
meritório, dentro das exigências legais;

III - assistir ou participar de práticas e atividades educa-

tivas e recreativas promovidas ou autorizadas pela Unidade 
Prisional, sejam de natureza artística, cultural, esportiva ou de 
entretenimento;

IV - receber bens de consumo, de qualidade, quantidade 
e embalagem permitidas pela Administração, trazidos por visi-
tantes constantes no rol de visitas;

V - utilização de aparelhos de ventilador, rádio e tele-
visão, de propriedade do preso, na própria cela, desde que 
exista estrutura original e espaço;

VI - participar de atividades coletivas, além da escola e 
do trabalho.

Parágrafo único. O disposto nos incisos I, III, IV e V será 
objeto de regulamentação pela SEAP.

Art. 14. As recompensas serão gradativas e relaciona-
das ao índice de aproveitamento das atividades escolares e 
laborativas com o devido cumprimento das metas estipuladas, 
ao grau de adaptação social e ao comportamento do preso.

Art. 15. As recompensas não se aplicam ao preso inclu-
ído no Regime Disciplinar Diferenciado ou àquele que estiver 
cumprindo qualquer sanção disciplinar.

Art. 16. O preso, no regime semiaberto, pode ter outras 
regalias, conforme regulamentação própria a ser editada pela 
SEAP.

Art. 17. As recompensas poderão ser suspensas ou cas-
sadas:

I - por cometimento de falta disciplinar de qualquer na-
tureza ou;

II - por ato motivado da direção da Unidade Prisional.

§ 1º Durante o curso do procedimento disciplinar o preso 
poderá ter suspenso seu direito à fruição de regalia, a qual 
será cassada na hipótese de trânsito em julgado de condena-
ção por cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza.

§ 2º A suspensão e a restrição de regalias devem ter es-
trita observância na reabilitação do comportamento faltoso do 
preso, sendo retomada ulteriormente.

TÍTULO II
DA DISCIPLINA E DAS FALTAS DISCIPLINARES

CAPÍTULO I
DA DISCIPLINA

Art. 18. A disciplina visa preservar a ordem, a segurança, 
o respeito, os bons costumes, os princípios morais, a obediên-
cia às normas e às determinações estabelecidas pelas autori-
dades e seus agentes no desempenho do trabalho, ficando a 
ela submetidos todos aqueles que estiverem sob a custódia e 
subordinação da Administração Penitenciária.

Art. 19. A ordem e a disciplina são mantidas pelos fun-
cionários da Unidade Prisional na forma e com os meios ade-
quados, ficando proibido delegar poderes para que presos, 
individual ou coletivamente, exerçam lideranças com grau de 
poder sobre os outros presos.

Art. 20. São vedadas manifestações coletivas que te-
nham o objetivo de reivindicação ou reclamação, desde que 
comprometam a ordem, a segurança e a disciplina da Unidade.

Art. 21. O preso que se julgar vítima de alguma injustiça 
pode apresentar reclamação, devidamente motivada, sempre 
por meio escrito, tanto ao Diretor de Segurança, quanto ao Di-
retor-Geral da Unidade Prisional, que deve apurá-la por meio 
do competente procedimento administrativo.

Art. 22. Ao preso é garantido o direito da ampla defesa 
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e do contraditório.

Art. 23. Pune-se a tentativa com a sanção correspon-
dente à falta consumada.

Art. 24. O preso que concorrer para o cometimento de 
falta disciplinar incide nas mesmas sanções cominadas ao in-
frator.

Art. 25. As normas deste Decreto são igualmente apli-
cadas nas situações que couberem, quando a falta disciplinar 
ocorrer fora da Unidade Prisional.

CAPÍTULO II
DAS FALTAS DISCIPLINARES

Art. 26. As faltas disciplinares, segundo sua natureza, 
consistem em condutas omissivas ou comissivas que violem 
as disposições constantes deste Decreto, classificando-se em:

I - leve;

II - média;

III - grave.

Seção I
Das Faltas Disciplinares de Natureza Leve

Art. 27. Consideram-se faltas disciplinares de natureza 
leve:

I - transitar indevidamente pela Unidade Prisional;

II - comunicar-se com visitantes sem a devida autoriza-
ção;

III - comunicar-se com presos em regime de isolamento 
celular ou entregar a esses quaisquer objetos sem autoriza-
ção;

IV - manusear equipamento de trabalho sem autorização 
ou sem conhecimento do responsável, mesmo a pretexto de 
reparos ou limpeza;

V - adentrar em cela alheia sem autorização;

VI - improvisar varais e cortinas na cela, no alojamento 
ou no pátio interno, comprometendo a vigilância, salvo em situ-
ações excepcionais autorizadas pelo Diretor-Geral da Unidade 
Prisional;

VII - utilizar-se de bens públicos, de forma diversa para 
a qual os recebeu;

VIII - ter a posse de papéis, documentos, objetos ou va-
lores não cedidos e não autorizados pela Unidade Prisional;

IX - estar indevidamente trajado;

X - usar material de serviço para finalidade diversa da 
qual foi prevista;

XI - remeter correspondência sem o registro regular da 
área competente;

XII - utilizar objeto pertencente a outro preso sem o devi-
do consentimento;

XIII - recusar-se a assistência ou ao dever escolar sem 
razão justificada;

XIV - desobedecer às prescrições médicas recusando o 
tratamento necessário ou utilizando medicamentos não pres-
critos ou não autorizados;

XV - cometer desatenção propositada durante estudo ou 
aula de serviço;

XVI - abordar autoridade ou pessoa estranha na Unidade 
Prisional, especialmente visitante, sem a devida autorização;

XVII - deixar de se levantar diante do Diretor-Geral ou 
de qualquer autoridade conhecida, exceto se estiver impedido 
deste movimento por motivo de saúde ou de trabalho;

XVIII - atrasar no horário de despertar ou recolher, ou de-
sobedecer a qualquer horário regulamentar sem motivo justo;

XIX - descumprir ou inobservar os deveres consignados 
neste Decreto, salvo se constituir falta mais grave.

Seção II
Das Faltas Disciplinares de Natureza Média

Art. 28. Consideram-se faltas disciplinares de natureza 
média:

I - atuar de maneira inconveniente, faltando com os de-
veres de urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e 
aos presos;

II - portar qualquer material cuja posse não seja permiti-
da de acordo com portaria da SEAP, vigente à época do fato;

III - desviar ou ocultar objetos cuja guarda lhe tenha sido 
confiado;

IV - simular doença para eximir-se de dever legal ou re-
gulamentar;

V - induzir ou instigar alguém a praticar qualquer falta 
disciplinar;

VI - divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou a 
disciplina;

VII - dificultar a vigilância em qualquer dependência da 
Unidade Prisional;

VIII - provocar perturbações com ruídos, vozerios ou 
vaias;

IX - perturbar a jornada de trabalho ou a realização de 
tarefas;

X - perturbar o repouso noturno ou a recreação;

XI - praticar atos de comércio, de qualquer natureza, com 
outros presos ou funcionários;

XII - comportar-se de forma inamistosa durante prática 
desportiva;

XIII - inobservar os princípios de higiene pessoal, da cela 
ou alojamento das demais dependências da Unidade Prisio-
nal, ou lançar água servida, lixo ou outros objetos;

XIV - destruir, inutilizar ou descaracterizar o fardamento 
ou qualquer outro objeto de uso pessoal, fornecido pela Uni-
dade Prisional;

XV - portar ou possuir, em qualquer lugar da Unidade 
Prisional, dinheiro, cheque, nota promissória ou qualquer título 
de crédito;

XVI - receber, confeccionar, ocultar, guardar, ceder, por-
tar, ter ou concorrer para que haja, em qualquer local da Uni-
dade Prisional, objetos que possam ser utilizados em fugas;

XVII - receber, confeccionar, portar, ter ou consumir bebi-
da alcoólica ou concorrer para sua fabricação;

XVIII - praticar fato previsto como crime culposo ou con-
travenção, sem prejuízo da sanção penal;

XIX - mostrar displicência no cumprimento do sinal con-
vencional de recolhimento ou formação;
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XX - faltar ao trabalho sem causa justificada;

XXI - descumprir horário estipulado, sem justa causa, 
para o retorno da saída temporária, do trabalho externo, das 
condições do regime aberto, bem como de qualquer outra saí-
da autorizada pelo poder competente, desde que se apresente 
espontaneamente;

XXII - manter ou possuir anotações com números de te-
lefones, de contas bancárias, de rifas, dentre outras conside-
radas impróprias;

XXIII - ser destinatário, receber, portar, guardar, ocultar, 
ceder, utilizar ou intermediar o uso de peça ou acessório rela-
cionado à telefonia móvel ou de rádio comunicação ou dados, 
desde que não constitua falta grave;

XXIV - faltar com a verdade;

XXV - recusar a assistir aula ou tarefa escolar sem razão 
justificada;

XXVI - utilizar meios escusos para o envio de correspon-
dência;

XXVII - omitir ou distorcer informações referentes à ins-
trução de procedimento disciplinar em que funcione como tes-
temunha;

XXVIII - faltar, se ausentar ou se encontrar em local diver-
so do local de trabalho definido pela autoridade competente;

XXIX - entregar, receber ou arremessar objeto, ou qual-
quer tipo de instrumento, de uma cela, ala, pátio ou pavilhão 
para outro, ou para o interior ou exterior da Unidade Prisional; 
XXX - lavar, secar ou estender roupas em local não permitido;

XXXI - utilizar material, ferramenta, utensílio ou outro ob-
jeto proibido, a Unidade Prisional, de uso proibido ou sem a 
devida autorização;

XXXII - trocar de cela sem autorização;

XXXIII - arregimentar preso, com intuito de práticas ilíci-
tas, salvo se não constituir falta mais grave.

Seção III
Das Faltas Disciplinares de Natureza Grave

 Art. 29. Consideram-se faltas disciplinares de natureza 
grave:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a 
ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofen-
der a integridade física de outrem;

IV - ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho te-
lefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com 
outros presos ou com o ambiente externo;

V - provocar acidente de trabalho;

VI - deixar de prestar obediência ao servidor e respeito a 
qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

VII - deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens 
recebidas;

VIII - praticar fato previsto como crime doloso.

Seção IV
Das Atenuantes e das Agravantes

Art. 30. São circunstâncias atenuantes na aplicação das 

penalidades:

I - bom comportamento do preso e ausência de falta an-
terior;

II - pouca importância do preso na participação do fato;

III - confissão espontânea;

IV - colaboração pela elucidação da falta ignorada ou im-
putada a outrem;

V - ressarcimento dos danos materiais.

§ 1º Cada atenuante implica redução de 02 (dois) dias da 
sanção a ser imposta, podendo ser aplicada cumulativamente.

§ 2º A delação de partícipes ou coautores importará na 
redução da sanção a metade e em análise pelo Presidente do 
Conselho Disciplinar da diminuição do período de reabilitação 
de 1/3 a 2/3.

Art. 31. São circunstâncias agravantes na aplicação das 
penalidades:

I - reincidência em falta disciplinar, nos termos do art. 63 
do Código Penal;

II - a prática de falta em local público quando em escolta 
ou no benefício de saída temporária;

III - ter praticado infração com abuso de confiança;

IV - prática de ato faltoso com premeditação ou em con-
luio com o funcionário ou outro preso;

V - prática de falta disciplinar durante o cumprimento de 
sanção disciplinar de qualquer natureza.

Parágrafo único. Cada agravante importa no aumento 
de 02 (dias) de sanção, podendo ser aplicada cumulativamen-
te, respeitando o teto máximo legal.

Seção V
Das Medidas Cautelares

Art. 32. Deve ser aplicada a medida preventiva de segu-
rança pessoal, quando, provocada pelo próprio interessado ou 
quando pesem informações, devidamente fundamentadas, de 
que estaria ameaçada sua integridade física, observando-se, 
nesse caso, as normas específicas da SEAP e das Unidades 
Prisionais, quanto aos procedimentos a serem adotados e 
seus prazos.

§ 1º Nos casos em que a medida preventiva de segu-
rança pessoal for solicitada pelo próprio interessado, o pedido 
deve ser formulado por escrito ou colhida sua declaração, de-
vendo em ambos, constar as razões que levaram à solicitação.

§ 2º Nos casos de adoção da medida preventiva de se-
gurança pessoal, sem prejuízo dos prazos estipulados, deve o 
preso manifestar-se, por escrito, pela continuidade ou não, a 
cada 30 (trinta) dias.

§ 3º As celas destinadas à medida preventiva de segu-
rança pessoal devem ser totalmente separadas das alas desti-
nadas ao restante da população prisional, não sendo admitido 
agrupar os presos vulneráveis em alas ou celas de destinação 
diversa desse fim.

§ 4º As medidas coercitivas serão aplicadas exclusiva-
mente para o restabelecimento da normalidade e cessarão, de 
imediato, por determinação do Diretor-Geral ou do Diretor de 
Segurança, após atingida a sua finalidade.

§ 5º Os meios de coerção, como algemas e instrumen-
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tos análogos, somente poderão ser utilizados nos seguintes 
casos:

I - como medida de precaução contra fuga, durante o 
deslocamento do preso, podendo ser retiradas, salvo se abso-
lutamente necessária;

II - por motivo de saúde, segundo recomendação médi-
ca;

III - em circunstâncias excepcionais, quando indispen-
sável utilizá-los em razão de perigo iminente para a vida do 
preso, de servidor ou de terceiros.

Art. 33. Nos demais casos a administração deve adotar 
as providências necessárias para garantir a ordem e a discipli-
na na Unidade Prisional.

Seção VI
Do Regime Disciplinar Diferenciado

Art. 34. A prática de fato previsto como crime doloso 
constitui falta grave e quando ocasione subversão da ordem 
ou da disciplina interna sujeita o preso provisório ou condena-
do, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar dife-
renciado com as seguintes características:

I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem 
prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mes-
ma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada;

II - recolhimento em cela individual;

III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as 
crianças, com duração de duas horas;

IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 (duas) horas 
diárias para banho de sol.

§ 1º O regime disciplinar diferenciado também poderá 
abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou es-
trangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e para a 
segurança da Unidade Prisionalou da sociedade.

§ 2º Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar di-
ferenciado o preso provisório ou o condenado sobre o qual 
recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, 
a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilhas ou 
bando.

Art. 35. O pedido de aplicação do regime disciplinar dife-
renciado será dirigido ao juiz competente, conforme dispõe a 
Lei de Execução Penal.

Art. 36. Devem ser observados, quando da introdução 
do regime disciplinar diferenciado, no mínimo, os seguintes 
aspectos:

I - sistema de rodízio mensal entre os agentes penitenci-
ários que entrem em contato direto com os presos provisórios 
e condenados;

II - critérios restritivos de acesso dos presos provisórios 
e condenados aos meios de comunicação e de informação;

III - normas que disciplinem o cadastro e agendamento 
prévio das entrevistas dos presos provisórios ou condenados 
com seus advogados, regularmente constituídos nos autos 
da ação penal ou processo de execução criminal, conforme 
o caso.

Art. 37. No caso de motim, apurada a autoria, o Diretor-
-Geral da Unidade Prisional, se julgar necessário e com anu-
ência da autoridade administrativa competente, providenciará 
a transferência do preso, comunicando-a ao juiz responsável 
no prazo de até 24 (vinte quatro) horas.

Art. 38. A SEAP disporá acerca do Regime Disciplinar 

Diferenciado em normativo específico, observada a legislação 
aplicável.

TÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR, DA SANÇÃO 

DISCIPLINAR, DA CLASSIFICAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO E DA

REABILITAÇÃO

CAPÍTULO I
DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

Art. 39. Para fins deste Decreto, entende-se como pro-
cedimento disciplinar o conjunto de atos coordenados para 
apurar determinado fato definido como infração disciplinar e 
sua respectiva autoria.

Art. 40. Fica impedido de atuar em procedimento discipli-
nar o servidor ou a autoridade que:

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II - tenha participado ou venha a participar como perito, 
testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem 
quanto ao cônjuge, companheiro (a) ou parente e afins até o 
terceiro grau;

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o 
interessado e/ou respectivo cônjuge ou companheiro (a).

Art. 41. A autoridade ou o servidor que incorrer em im-
pedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, 
abstendo-se de atuar.

Parágrafo único. A omissão do servidor quanto ao de-
ver de comunicar o seu impedimento resulta na instalação de 
apuração preliminar.

Art. 42. Pode ser arguida a suspeição da autoridade ou 
do servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória 
com o preso, ou com seu respectivo cônjuge, companheiro (a), 
parentes e afins até terceiro grau.

Art. 43. O indeferimento da alegação de suspeição pode 
ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo, endereçado à 
autoridade competente.

Seção I
 Do Procedimento Disciplinar do Preso Sob Monitoração

Eletrônica

Art. 44. A violação dos deveres previstos no artigo 146-
C e parágrafo único da Lei Federal nº 7.210 de 1984, a Lei 
de Execução Penal, bem como os deveres contidos em ato 
normativo próprio da SEAP ou em portarias conjuntas, enseja-
rá a abertura de procedimento disciplinar contra o faltoso que 
estiver sob monitoração eletrônica executória.

Art. 45. Ao monitorado faltoso, que praticar falta grave 
nos termos da Lei de Execução Penal e deste Decreto, poderá 
ser determinado isolamento preventivo, por ato motivado, por 
período não superior a 10 (dez) dias.

Art. 46. A Regionalização da Monitoração Eletrônica da 
Supervisão de Monitoração Eletrônica - SME, que determina 
as Unidades de suporte entre as Unidades Prisionais do Es-
tado, designará a competência para a apuração do procedi-
mento, salvo nos casos em que o interno já tenha retornado 
ao cárcere, que nesse caso será o da Unidade Prisional que 
detêm sua custodia.

§1º A SME será a competente para instaurar, instruir e 
julgar os procedimentos na região metropolitana da Capital.

§2º O procedimento será sumaríssimo e as provas deve-
rão ser pré-constituídas pelas partes e apresentadas em audi-
ência una designada para ouvir e julgar o faltoso.

DECRETO Nº 34.006, DE 17 DE ABRIL DE 2018.



120
IR PARA O SUMÁRIO

§3º A SME deverá subsidiar o procedimento disciplinar 
com relatório analítico de violação com a descrição detalhada 
dos fatos.

§4º Aplica-se ao monitorado, no que couber, as normas 
gerais deste Decreto.

Seção II
Da Formação do Conselho Disciplinar

Art. 47. A nomeação dos membros do Conselho Discipli-
nar se dará mediante portaria expedida pelo Diretor-Geral da 
Unidade Prisional, para atuação por um período de 1 (um) ano.

Art. 48. O Conselho Disciplinar é composto por:

I - Presidente: representado pelo Diretor-Geral da Unida-
de Prisional que poderá delegar a função a um dos diretores 
setoriais;    

II - Secretário: representado por servidor da Unidade Pri-
sional nomeado pelo Diretor-Geral;

III - Defesa: representada pela Defensoria Pública, ou 
por advogado constituído, ou pelo Especialista Penitenciário 
Jurídico lotado na unidade, neste último caso, observada a 
portaria vigente;

IV - Membros deliberantes titulares: serão 3 (três) servi-
dores e sempre que possível deverão ser representados por:

a) 01 (um) representante da Segurança;

b) 01 (um) Especialista Penitenciário;

c) 01 (um) representante da Diretoria Administrativa e 
Atendimentos;

V - 03 (três) membros deliberantes suplentes.

§ 1º Cada membro deliberante titular terá um suplente 
escolhido de sua mesma área de atuação.

§ 2º O Conselho Disciplinar somente poderá funcionar 
com a totalidade de seus membros.

§ 3º Compete ao Especialista Penitenciário Jurídico au-
xiliar tecnicamente o Conselho Disciplinar e participar das reu-
niões, sem direito a deliberar, salvo quando houver advogado 
constituído ou defensor público.

§ 4º O Conselho Disciplinar reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez por semana, mantendo a constância do dia da sema-
na a ser fixado pelo Diretor-Geral da Unidade e, extraordinaria-
mente, quando convocado.

§ 5º Será impedido de participar do Conselho o servidor 
que:

I - lavrou o comunicado;

II - for arrolado como testemunha do fato;

III - possua relação de parentesco, amizade ou desafeto 
com o preso ou funcionário envolvido na ocorrência.

Seção III
Da Competência do Conselho Disciplinar

Art. 49. O Conselho Disciplinar funcionará como órgão 
sindicante, judicante e de assessoramento do Diretor-Geral.

Art. 50. Compete ao Conselho Disciplinar analisar, deli-
berar e decidir acerca das faltas disciplinares sejam elas gra-
ves, médias ou leves e o Diretor-Geral aplicar as respectivas 
sanções.

Art. 51. Em nenhuma hipótese, o procedimento discipli-
nar poderá ficar sem conclusão após a sua instauração, salvo 
nos procedimentos que envolvam mais de um preso e se tor-
ne, por algum motivo justificado, impossível a sua instrução, 
devendo, neste caso, ser arquivado.

Art. 52. O procedimento disciplinar deverá ser apurado 
na Unidade Prisional onde foi instaurado.

§ 1º Sendo impossível a apuração de falta disciplinar 
pela urgência de transferência, a Unidade para onde o infrator 
for transferido dará continuidade à apuração.

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, a unidade de origem 
remeterá, preferencialmente por e-mail, para a unidade de 
transferência a ocorrência do fato, a portaria de instauração 
do procedimento, o termo de declaração das testemunhas, 
as provas, se houver, bem como qualquer outro documento 
pertinente e necessário à apuração, em até 05 (cinco) dias, 
contados da data da transferência.

§ 3º Na remessa de procedimento que envolva mais de 
um interno, verificar para qual unidade prisional cada um foi 
transferido e encaminhar a remessa para que cada uma delas 
dê a devida continuidade, separadamente, ao procedimento 
em relação ao seu interno.

§ 4º Excepcionalmente, com as devidas justificativas e 
em razão da demanda, a Unidade Prisional poderá constituir 
mais de um Conselho Disciplinar, inclusive com membros de 
Unidades próximas, por prazo não superior a 60 (sessenta) 
dias.

Art. 53. São atribuições dos membros do Conselho Dis-
ciplinar:

I - Presidente: gerenciar o procedimento, decidir sobre 
incidentes, inquirir o preso visando esclarecer e dirimir dúvi-
das acerca dos fatos e circunstâncias da ocorrência, solicitar 
diligências e informações aos setores da Unidade Prisional, 
podendo delegar ao Secretário, e realizar a dosimetria da san-
ção;

II - Secretário: instruir o procedimento, realizando as 
oitivas e diligências sob supervisão do Presidente, podendo 
tomar todas as medidas necessárias para a rápida apuração 
do fato;

III - Defesa: garantir o direito do preso ao contraditório e 
a ampla defesa;

IV - Membros deliberantes titulares: analisar, deliberar e 
decidir sobre o cometimento ou não da falta disciplinar pelo 
interno;

V - Suplentes: substituir os membros titulares do Conse-
lho Disciplinar.

Parágrafo único. De acordo com a demanda de traba-
lho do Conselho Disciplinar, o Diretor-Geral poderá designar 
auxiliares para viabilizar a celeridade do procedimento.

Seção IV
Da Instauração

Art. 54. Havendo indícios da falta disciplinar, será lavra-
do Comunicado de Ocorrência, conforme Anexo I, relatando os 
fatos para que seja instaurado procedimento disciplinar visan-
do sua apuração, devendo:

I - providenciar, caso o servidor presenciar ou tiver ciên-
cia do cometimento de qualquer infração disciplinar, a forma-
lização do comunicado com a descrição detalhada dos fatos, 
individualização dos envolvidos e rol de testemunhas;

II - lavrar apenas um Comunicado de Ocorrência na hi-
pótese de dois ou mais presos figurarem no mesmo evento, 
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contendo a identificação de todos os possíveis envolvidos;

III - encaminhar ao Diretor da Unidade Prisional para que 
sejam adotadas as medidas cautelares que se fizerem neces-
sárias e as demais providências cabíveis;

IV - registrar o comunicado no livro de ocorrências do 
plantão.

§ 1º Nos casos de a falta disciplinar do preso estiver 
supostamente relacionada com infração funcional, deve, tam-
bém, o DiretorGeral encaminhar comunicado a Corregedoria 
do Sistema Penitenciário para as providencias cabíveis.

§ 2º Quando a falta disciplinar também constituir ilícito 
penal, a autoridade policial deve ser imediatamente comuni-
cada. 

Art. 55. O Diretor-Geral da Unidade Prisional pode deter-
minar, por ato motivado, e como medida cautelar, o isolamento 
preventivo, por período não superior a 10 (dez) dias, quando 
pesem contra o preso:

I - informações devidamente fundamentadas, de que 
cometeu ou estaria prestes a cometer infração disciplinar de 
natureza grave;

II - no interesse da disciplina ou;

III - no interesse da averiguação do fato.

Parágrafo único. Determinado o isolamento preventi-
vo, é dever do Diretor-Geral da Unidade Prisional comunicar 
à Vara de Execução Penal ou à autoridade judicial competente 
sobre a motivação da adoção da medida tratada no caput des-
te artigo, bem como determinar a instauração do correspon-
dente procedimento disciplinar.

Art. 56. Decidindo pelo cabimento do isolamento pre-
ventivo do preso faltoso, nos termos do que dispõe o artigo 
anterior, o DiretorGeral da Unidade Prisional deverá observar 
as seguintes condicionantes:

I - o isolamento preventivo deve ser computado no perío-
do de cumprimento da eventual sanção disciplinar;

II - findo o prazo de isolamento preventivo e não havendo 
decisão final sobre a aplicação da respectiva sanção, deve o 
preso retornar ao convívio comum até a decisão final, proferida 
por autoridade competente;

III - o prazo do isolamento preventivo começa a contar 
da data de inclusão em cela de isolamento disciplinar ou outro 
local destinado para esse fim.

Art. 57. O Diretor-Geral, ao receber o comunicado de 
ocorrência, terá 05 (cinco) dias, contados da data do fato, para 
analisar e decidir:

I - pela instauração do procedimento disciplinar, atenden-
do o que se segue:

a) fixar isolamento preventivo, conforme o caso;

b) comunicar a Autoridade Policial, em caso de ilícito pe-
nal;

c) comunicar ao juiz competente, nos casos de falta gra-
ve, tanto da instauração do procedimento quanto de eventual 
isolamento preventivo imposto;

d) remeter o comunicado de ocorrência com seu despa-
cho de abertura, para o Secretário do Conselho Disciplinar dar 
prosseguimento;

II - pelo arquivamento.

Art. 58. O processo disciplinar deverá ser instruído pelo 
Secretário do Conselho Disciplinar, com os seguintes docu-
mentos:

I - comunicado de Ocorrência com despacho do Diretor-
-Geral;

II - boletim de Ocorrência Policial, em caso de ilícito pe-
nal;

III - cópia da guia de encaminhamento para exame de 
corpo de delito, quando for o caso;

IV - cópia da notificação do preso acerca da data da oi-
tiva, nos moldes do Anexo II, onde constará a informação da 
facultatividade de apresentação de defesa prévia no prazo de 
02 (dois) dias úteis, a contar da ciência do responsável indica-
do para defesa;

V - termo de declaração dos envolvidos (autor, vítima e 
testemunha);

VI - cópia do oficio de comunicação ao juiz competente 
da abertura do procedimento disciplinar.

§ 1º A cópia de ofício dando ciência à Defensoria Pública 
ou advogado constituído deverá ser juntada ao processo após 
a Notificação do preso acerca da data da oitiva, instruindo-os 
sobre a instauração do procedimento disciplinar e respectivos 
prazos.

§ 2º Na impossibilidade de notificação do preso em ra-
zão de fuga ou abandono, o Secretário do Conselho deverá 
solicitar ao Diretor da Unidade Prisional o sobrestamento do 
procedimento até a recaptura, informando a autoridade judicial 
competente para eventual decisão cautelar.

§ 3º O Especialista Penitenciário Jurídico deverá auxiliar 
na defesa, em sede de procedimento disciplinar de interno, 
quando na ausência da Defensoria Pública ou procurador.

§ 4º É facultada a apresentação de defesa prévia no pra-
zo de 02 (dois) dias úteis, sendo facultado arrolar testemunhas 
ou requerer diligências.

Art. 59. Admite-se, no processo disciplinar, todos os 
meios de prova admitidos em direito.

§ 1º A Administração Pública e a defesa poderão arrolar 
até três testemunhas cada.

§ 2º O Conselho Disciplinar, através do seu Secretário, 
poderá requerer auxílio técnico de qualquer pessoa quando 
necessário.

§ 3º O Conselho Disciplinar, através do seu Secretário, 
poderá solicitar, para fins de instrução, arquivos, registros, da-
dos e informações existentes em todos os setores do Sistema 
Penitenciário do Estado do Maranhão.

§ 4º O Conselho Disciplinar deve considerar o ônus pro-
batório da administração e da defesa, podendo limitar ou ex-
cluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou 
protelatórias, bem como apreciálas e dar especial valor às re-
gras técnicas e de praxe administrativa.

Art. 60. A oitiva com tomada de declaração das testemu-
nhas e da vítima, quando houver, e a inquirição do acusado 
ocorrerão em local e data indicados pelo Conselho Disciplinar, 
por meio de seu Secretário, podendo as oitivas e a sessão de 
julgamento ser realizadas em audiência una, a depender da 
disponibilidade do Conselho Disciplinar da Unidade Prisional, 
ouvida a defesa.

§ 1º O Secretário do Conselho Disciplinar deve informar 
ao acusado do seu direito de permanecer calado e de não res-
ponder às perguntas que lhe forem formuladas.
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§ 2º O silêncio não importa em confissão nem deve ser 
interpretado em prejuízo da defesa.

§ 3º Finda a instrução será elaborado, pelo Secretário, 
um relatório com a síntese do apurado e seu respectivo pa-
recer.

§ 4º Quando o procedimento envolver mais de um inter-
no e, após ser concluída a instrução, não houver a possibilida-
de de individualização da autoria, deverá o Conselho deliberar 
pelo arquivamento comunicando à defesa de sua decisão. 

Seção V
Da Sessão de Julgamento

Art. 61. Na sessão de julgamento o preso deverá es-
tar presente.

§ 1º Se o preso não estiver na Unidade Prisional por 
motivo de atendimento médico, comparecimento ao fórum ou 
qualquer outra razão que justifique sua ausência, seu julga-
mento será adiado e deverá ser agendada nova sessão.

§ 2º Na impossibilidade de realização da sessão de jul-
gamento do preso em razão de fuga, o Secretário do Con-
selho Disciplinar deverá solicitar ao Diretor-Geral da Unidade 
Prisional o sobrestamento do procedimento até a recaptura, 
informando a autoridade judicial competente para eventual de-
cisão cautelar.

§ 3º Sendo recapturado, deve ser feita a remessa do pro-
cedimento sobrestado para a Unidade onde o preso estiver 
custodiado para a sua devida conclusão.

§ 4º O Conselho exercerá suas atividades com indepen-
dência eimparcialidade, assegurando o sigilo necessário à elu-
cidação do fato e ao exigido pelo interesse público, devendo 
as sessões ter caráter reservado.

Art. 62. Será lido o relatório do Secretário do Conselho 
Disciplinar.

Art. 63. O Presidente do Conselho Disciplinar informará 
ao preso e aos membros do Conselho:

I - a classificação da conduta, caracterizando as ações 
praticadas em falta leve, média ou grave;

II - a vida pregressa do preso na Unidade Prisional; e

III - a oportunidade de o preso realizar suas considera-
ções finais.

Art. 64. A defesa poderá ser oral ou reduzida a termo, 
sendo a última obrigatória em casos de falta grave.

Art. 65. O preso será retirado da sala para que ocorra a 
deliberação de cada um dos membros do Conselho Discipli-
nar, limitando-se a deliberar pela condenação ou absolvição 
do preso, motivadamente.

§ 1º Durante cada deliberação do Conselho Disciplinar, a 
defesa e os demais membros não poderão interferir ou expres-
sar opinião de modo a não tumultuar o julgamento.

§ 2º Cada uma das deliberações será reduzida a termo 
na ata da sessão.

§ 3º Em caso de arguição de desclassificação, cada 
membro deverá expressar-se a favor ou contra a desclassifi-
cação da falta.

Art. 66. Compete ao Diretor-Geral ratificar o relatório fi-
nal, determinando à área competente que cumpra o disposto 
nos autos, ou discordar e despachar sobre as diligências e 
decisões que se fizerem necessárias, devendo constar da de-

cisão a indicação da absolvição ou da condenação do preso.

§ 1º Decidindo pela absolvição, deverá ser expedida a 
respectiva Certidão de Absolvição, na forma do Anexo III, a 
ser juntada no Prontuário Geral Padronizado Jurídico - PGPJ, 
devendo tal decisão ser comunicada, mediante oficio, à autori-
dade judicial competente.

§ 2º Decidindo pela condenação, deverá constar na de-
cisão:

I - determinação do registro no PGPJ, por meio da res-
pectiva Certidão de Condenação constante do Anexo IV deste 
Decreto, a qual fixará o período de reabilitação;

II - registro no Sistema de Gestão Informatizado;

III - comunicação, via oficio, a autoridade judicial compe-
tente e encaminhamento do procedimento completo nos casos 
de falta grave;

IV - comunicação à autoridade policial competente quan-
do, ao final do procedimento, restar caracterizada a conduta 
faltosa como ilícito criminal;

V - requisição de internação em regime disciplinar dife-
renciado, se for o caso.

Art. 67. Sobre possível responsabilidade civil de danos 
causados ao patrimônio do Estado, remeter-se-á cópia do pro-
cedimento para a autoridade competente.

Parágrafo único. Os danos causados pelo preso devem 
ser ressarcidos sem prejuízo das sanções disciplinares pre-
vistas.

Art. 68. A ciência do preso e de seu defensor acerca do 
teor da decisão será dada na própria audiência.

Art. 69. O Conselho Disciplinar absolverá o preso desde 
que reconheça:

I - não existir prova do cometimento da infração;

II - estar provado que o preso não participou do fato, 
haver dúvida da sua participação ou o fato não está previsto 
como falta disciplinar;

III - ocorrer prescrição da infração de acordo com o artigo 
75 dopresente Decreto.

Parágrafo único. Deve também o Conselho Disciplinar 
entender pela absolvição do preso que tenha praticado a falta:

I - por legítima defesa própria ou de terceiros;

II - em cumprimento de ordem não manifestamente ile-
gal;

III - em situação de inexigibilidade de conduta diversa ou 
coação irresistível;

IV - em razão do estado de necessidade.

Art. 70. O preso poderá solicitar a Reconsideração do 
ato punitivo, com efeito devolutivo, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados a partir da data da ciência da decisão, em qual-
quer das hipóteses a seguir:

I - quando houver novas provas que alterem a apuração 
procedida;

II - quando a decisão for manifestamente contrária às 
provas ou em desacordo com a disposição legal;

III - quando houver decisão fundada em provas falsas;

IV - quando o julgamento for realizado por Conselho Dis-
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ciplinar com formação contrária ao determinado pelos artigos 
47 e 48 deste Decreto. 

§ 1º O pedido de reconsideração será recebido apenas 
com efeito devolutivo.

§ 2º O pedido de reconsideração não pode ser reiterado.

§ 3º O pedido de reconsideração de que trata este artigo 
será dirigido ao Presidente do Conselho da Unidade Prisional, 
que terá o prazo de 03 (três) dias úteis para decidir, comu-
nicando imediatamente sua decisão fundamentada ao preso 
recorrente ou seu defensor constituído, que assinará cópia a 
ser juntada aos autos de apuração.

Art. 71. Do indeferimento total ou parcial do Pedido de 
Reconsideração, caberá Recurso, com efeito apenas devolu-
tivo, à Supervisão de Procedimento Disciplinar, a qual terá o 
prazo de 10 (dez) dias úteis para analisar e decidir sobre o 
pleito, devendo comunicar o teor da decisão ao preso recor-
rente ou ao seu defensor constituído.

§1º O Recurso de que trata o caput deste artigo deverá 
ser interposto no prazo de até 3 (três) dias úteis contados da 
data do indeferimento do Pedido de Reconsideração.

§2º As hipóteses de cabimento de Recurso são as mes-
mas elencadas no art. 70 deste Decreto que versam sobre o 
Pedido de Reconsideração.

Art. 72. Somente após tornar-se definitiva, será a puni-
ção efetivada e registrada no prontuário do preso.

Art. 73. Na hipótese do concurso de infrações disciplina-
res, aplica-se a pena da mais grave, somando para a outra in-
fração no caso de falta grave 5 (cinco) dias, falta média 3 (três) 
dias e para falta leve 2 (dois) dias, observando-se sempre o 
limite máximo de 30 dias de isolamento.

Seção VI
Da Extinção da Punibilidade

Art. 74. Extingue-se a punibilidade da infração discipli-
nar:

I - pela morte do preso;

II - pela retroatividade de lei ou regulamento que não 
mais considera o fato como falta disciplinar;

III - pela prescrição;

IV - por alvará de soltura, salvo se por outro motivo deva 
permanecer preso.

Art. 75. A prescrição da pretensão punitiva e executória 
ocorrerá em:

I - 360 (trezentos e sessenta) dias, para faltas graves;

II - 180 (cento e oitenta) dias, para faltas médias;

III - 90 (noventa) dias, para faltas leves.

§ 1º A prescrição da pretensão punitiva começa a correr 
a partir da data do conhecimento, pela Administração, da prá-
tica da infração disciplinar.

§ 2º A instauração do procedimento disciplinar interrom-
pe a prescrição.

§ 3º A prescrição da pretensão executória da sanção co-
meça a

correr a partir da data da decisão do Conselho Dis-
ciplinar;

§ 4º Não corre a prescrição enquanto o preso que prati-
cou a falta disciplinar estiver foragido.

§ 5º Suspende-se o cômputo do prazo previsto neste ar-
tigo sempre que restar impossibilitado o andamento do proce-
dimento por motivo de atendimento médico, comparecimento 
ao fórum ou qualquer outra razão que justifique sua ausência.

§ 6º Nos casos de fuga ou reiteradas ausências, reinicia-
-se o cômputo do prazo a partir da data do reingresso do preso 
no sistema prisional.

Art. 76. No caso de recaptura do preso, a Unidade Pri-
sional que o receber deve comunicar, imediatamente, à Super-
visão de Procedimento Disciplinar, bem como à Unidade na 
qual se encontrava recolhido por ocasião da fuga ou abando-
no, a fim de se concluir o procedimento disciplinar sobrestado.

Seção VII
Do Incidente de Instrução

Art. 77. Considera-se incidente de instrução o descum-
primento ou a inobservância de dispositivo constante deste 
Decreto, bem como qualquer ato que contrarie norma legal no 
decorrer do procedimento disciplinar.

§ 1º São incidentes de instrução os atos não motivados, 
as decisões e as propostas destituídas de fundamento, bem 
como todo ato que possa prejudicar o andamento do proce-
dimento.

§ 2º Quando o procedimento apresentar incidente de 
instrução caberá ao Diretor-Geral da Unidade Prisional a ava-
liação e a aplicação das medidas necessárias para cessar ou 
reparar o prejuízo.

§ 3º Devem ser adotadas medidas administrativas e/ou 
judiciais, quando o disposto neste artigo for praticado de forma 
dolosa.

CAPÍTULO II
DA SANÇÃO DISCIPLINAR

Art. 78. São sanções disciplinares leves:

I - advertência verbal;

II - repreensão.

Parágrafo único. A partir da terceira condenação em 
falta leve, o Diretor-Geral poderá determinar sanção de isola-
mento celular de 1 (um) a 10 (dez) dias, podendo ser cumula-
do com a suspensão ou restrição de direitos por igual período.

Art. 79. Consideram-se sanções disciplinares médias:

I - suspensão ou restrição de direitos;

II - isolamento na própria cela ou local adequado por um 
período mínimo de 10 (dez) dias até 20 (vinte) dias, podendo 
ser cumulado com a suspensão ou restrição de direitos por 
igual período.

Art. 80. Consideram-se sanções disciplinares graves:

I - o isolamento na própria cela, ou em local adequado, 
por período mínimo de 21 (vinte e um) dias até 30 (trinta) dias, 
podendo ser cumulado com a suspensão ou restrição de direi-
tos por igual período.

II - inclusão no regime disciplinar diferenciado após deci-
são judicial, conforme disciplinado neste Regulamento.

Art. 81. A suspensão ou restrição de direitos e o isola-
mento na própria cela ou em local adequado não podem exce-
der a 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. O prazo tratado no caput deste artigo 
não atinge as internações em regime disciplinar diferenciado.

§ 1º Durante o cumprimento de sanção disciplinar de 
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isolamento celular anterior, é vedado aplicar cumulativamente 
novo tempo que supere o teto de 30 (trinta) dias.

§ 2º Em caso de duas ou mais condenações, deverá ser 
respeitado o interstício de 10 (dez) dias, entre sanções, deven-
do o preso retornar ao convívio comum a cada 30 (trinta) dias 
de isolamento.

Art. 82. O preso, antes e depois da aplicação da sanção 
disciplinar de isolamento, deve ser submetido a exame de saú-
de que ateste suas condições físicas e, havendo necessidade, 
a exame médico.

Parágrafo único. O relatório de saúde e/ou médico, 
deve ser anexado ao prontuário de saúde do preso.

Art. 83. Aos presos recolhidos em cela de isolamento 
celular, quando não houver impedimentos de segurança e/ou 
de estrutura, é assegurado o disposto no inciso V do artigo 4º 
deste Decreto.

Art. 84. Aos presos em cumprimento de sanção disci-
plinar, recolhidos em cela de isolamento, é permitida a posse 
de material básico de higiene pessoal, um segundo uniforme 
padrão ou vestuário pessoal para troca e livros instrutivos e/
ou recreativos do acervo da biblioteca ou da sala de leitura da 
Unidade.

Art. 85. O isolamento, a suspensão e a restrição de di-
reitos não poderão exceder a trinta dias, ressalvada a hipótese 
do regime disciplinar diferenciado.

§ 1º Durante o cumprimento de sanção disciplinar de 
isolamento celular anterior, é vedado aplicar cumulativamente 
novo tempo que supere o teto de 30 (trinta) dias.

§ 2º Em caso de duas ou mais condenações, deverá ser 
respeitado o interstício de 10 (dez) dias, entre sanções, deven-
do o preso retornar ao convívio comum a cada 30 (trinta) dias 
de isolamento.

Art. 86. É isento de sanção disciplinar o preso que prati-
car a falta em consequência de alteração comprovada de sua 
saúde mental.

CAPÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO E DA

REABILITAÇÃO

Art. 87. Para fins administrativos e judiciais, o com-
portamento do preso condenado em qualquer regime de 
cumprimento de pena nas Unidades Prisionais de respon-
sabilidade da SEAP é classificado como:

I - ótimo: quando decorrente da ausência de cometimen-
to de falta disciplinar, desde o ingresso do preso no Sistema 
Penitenciário do Estado do Maranhão, há, no mínimo um ano, 
somados a uma concessão de elogio, ao menos;

II - bom: quando decorrente da ausência de cometimento 
de falta disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já rea-
bilitadas, desde o ingresso do preso no Sistema Penitenciário 
do Estado do Maranhão até o momento do requerimento do 
benefício em Juízo;

III - reprovável: quando registra a prática de faltas disci-
plinares de natureza média ou leve, sem reabilitação de com-
portamento;

IV - mau: quando registra a prática de faltas disciplinares 
de natureza grave, sem reabilitação de comportamento.

Parágrafo único. A infração disciplinar de natureza gra-
ve implica na proposta de regressão do regime.

Art. 88. Para avaliação, deve ser considerado, quando 
for o caso, o comportamento do preso desde a permanência 
em Unidade Prisional anterior, ainda que subordinada a Secre-

taria de Estado da Segurança Pública - SSP.

Art. 89. O Diretor-Geral da Unidade não pode atestar o 
comportamento do preso enquanto tramitar procedimento para 
apuração de falta disciplinar.

Parágrafo único. Caso o procedimento disciplinar não 
seja concluído no prazo regulamentar, que inclui, se houver, a 
prorrogação, o pedido de reconsideração e recurso, deve ser 
emitido o atestado de comportamento do preso.

Art. 90. Deve ser rebaixado o conceito de comportamen-
to do preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regi-
mes de cumprimento de pena.

Art. 91. O preso tem, no âmbito administrativo, os se-
guintes prazos para reabilitação do comportamento, contados 
a partir do cometimento da infração disciplinar.

I - um a três meses para as faltas de natureza leve;

II - quatro a seis meses para as faltas de natureza média;

III - nove a doze meses para as faltas de natureza grave.

Art. 92. O cometimento de falta disciplinar de qualquer 
natureza, durante o período de reabilitação, acarreta a imedia-
ta suspensão do tempo até então cumprido.

Parágrafo único. Exige-se novo tempo para a reabilita-
ção, que deve ser somado ao tempo restante da falta anterior.

Art. 93. Para fins de instrução de pedido de progressão 
de regime, concessão de livramento condicional, indulto ou co-
mutação de penas, o Diretor-Geral da Unidade Prisional deve 
encaminhar à autoridade judicial competente, mediante reque-
rimento, o Atestado de Comportamento do Preso, conforme 
Anexo V deste Decreto.

§ 1º O Atestado de Comportamento do Preso será com-
posto da devida qualificação deste, bem como da avaliação de 
seu comportamento e do respectivo prazo de validade assim 
considerado:

I - de trinta dias na hipótese de bom ou ótimo;

II - de um a três meses para as faltas de natureza leve;

III - de quatro a seis meses para as faltas de natureza 
média;

IV - de nove a doze meses para as faltas de natureza 
grave.

§ 2º Aberto procedimento disciplinar para apuração de 
falta, esta deverá ser devidamente informada nos autos de 
execução competente, para fins de ser desconsiderado o bom 
ou ótimo comportamento anteriormente informado.

Art. 94. Os advogados, com poderes conferidos por pro-
curação, que necessitarem de Atestado de Comportamento 
do Preso para instruir petição para requerimento de benefício 
ao seu cliente, devem encaminhar pedido ao Diretor-Geral da 
Unidade, mencionando o fim a que se destina.

§ 1º Quando do recebimento do pedido, a Unidade Pri-
sional deve providenciar o Atestado de Comportamento do 
Preso, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, e entregá-la, me-
diante comprovante, ficando vedada sua retirada por terceiros.

§ 2º Via de igual teor do Atestado de Comportamento 
do Preso deve ficar devidamente arquivada no prontuário do 
preso.

§ 3º Caso os profissionais a que se refere o caput deste 
artigo venham a fazer uso diverso dessas informações ou se, 
eventualmente, venham a alterar os dados delas constantes, 
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devem responder pelo ilícito nas esferas competentes.

§ 4º O familiar do(a) preso(a), devidamente cadastrado 
como seu visitante, poderá solicitar a Direção da Unidade Pri-
sional o Atestado de Comportamento do Preso, a Unidade Pri-
sional providenciará o atestado no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias, uma cópia recibada pelo familiar deverá ser juntada ao 
prontuário do preso.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 95. O procedimento disciplinar deve ser concluído 
em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da edição da 
portaria instauradora.

Parágrafo único. O procedimento disciplinar cuja con-
clusão não puder se ocorrer no período previsto no caput 
deste artigo, poderá ser prorrogado uma única vez mediante 
pedido do Secretário do Conselho Disciplinar e decisão do Di-
retor-Geral da Unidade Prisional.

Art. 96. No caso de isolamento preventivo do faltoso, a 
critério do Diretor-Geral da Unidade Prisional, o procedimento 
administrativo deve ser concluído, preferencialmente, no prazo 
de 10 (dez) dias.

Art. 97. O não comparecimento do defensor ou procura-
dor do preso, qualquer que seja o procedimento, não acarreta 
a suspensão dos trabalhos ou prorrogação dos prazos, deven-
do nessa situação ser nomeado profissional da SEAP.

Art. 98. O preso, a vítima ou a testemunha que sejam 
portadores de deficiência ou que sejam acometidos por limita-
ção ou necessidade especial, ainda que temporárias, poderão 
requerer atendimento especial para a realização de atos e pro-
cedimentos, ficando o pedido, em todo caso, sujeito à análise 
de sua legalidade, viabilidade e razoabilidade.

Art. 99. A SEAP disponibilizará no formato digital os ane-
xos constantes deste Decreto.

Art. 100. Fica revogado o Decreto 31.356, de 20 de no-
vembro de 2015.

Art. 101. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE ABRIL DE 2018, 197º DA INDE-
PENDÊNCIA E 130º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO
Secretário-Chefe da Casa Civil
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1.2. Supervisão Administrativa:

1.2.1. Serviço de Material e Patrimônio;

1.2.1.1. Setor de Almoxarifado;

1.2.2. Serviços Gerais e Transportes;

1.3. Supervisão Financeira:

1.3.1. Serviço de Execução Orçamentária;

1.3.2. Serviço de Controle Contábil-Financeiro;

1.3.3. Serviço de Convênios e Contratos;

1.3.4. Serviço de Prestação de Contas;

1.4. Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação;

1.5. Serviço de Termo de Referência e Cotação;

1.6. Supervisão de Recursos Tecnológicos:

1.6.1. Serviço de Operação e Suporte;

1.6.2. Serviço de Suporte e Gerenciamento de Redes;

2. Unidade Gestora de Obras e Serviços de Engenharia;

3. Unidade Gestora de Manutenção e Automação;

b) Comissão Setorial de Licitação;

IV - Unidades de Atuação Programática:

a) Polícia Penal do Estado do Maranhão:

1. Unidade Gestora de Polícia Penal:

1.1. Supervisão de Apoio Logístico;

1.2. Supervisão de Gestão de Vagas;

1.3. Supervisão de Segurança Interna:

1.4. Supervisão de Segurança Externa:

1.5. Grupo Especial de Operações Penitenciárias - 
GEOP;

1.6. Supervisão de Procedimento Disciplinar;

b) Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização 
Penitenciária:

1. Unidade Gestora de Atendimento e Humanização Pe-
nitenciária:

1.1. Supervisão de Saúde;

1.2. Supervisão de Assistência Psicossocial;

1.3. Supervisão de Educação;

1.4. Supervisão de Assistência Religiosa;

1.5. Supervisão de Reintegração Social;

DECRETO 36.458, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre a reorganização adminis-
trativa da Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária - SEAP e dá 
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no 
uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do Art. 
64 da Constituição Estadual e considerando as disposições 
contidas na Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015, na Lei nº 
10.462, de 31 de maio de 2016 e na Lei nº 11.342, de 29 de 
setembro de 2020,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica a Secretaria de Estado de Administração Pe-
nitenciária - SEAP, órgão de Segurança e Ordem Pública do 
Estado do Maranhão, reorganizada nos termos deste Decreto.

Art. 2º A estrutura organizacional da Secretaria de Esta-
do de Administração Penitenciária - SEAP, órgão de Seguran-
ça e Ordem Pública do Estado do Maranhão, é composta por:

I - Administração Superior:

a) Conselho Penitenciário do Estado;

b) Secretário de Estado;

c) Subsecretário;

II - Unidades de Assessoramento Direto ao Secretário:

a) Gabinete do Secretário;

b) Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas;

c) Assessoria Jurídica;

d) Assessoria de Inteligência do Sistema Penitenciário;

e) Assessoria de Comunicação;

f) Assessoria de Processo Seletivo;

g) Comissão Permanente de Apuração de Responsabili-
dade em Licitações e Contratos de Controle Interno;

h) Comissão de Processamento de Diárias;

i) Corregedoria do Sistema Penitenciário;

j) Ouvidoria do Sistema Penitenciário;

k) Fundo Penitenciário Estadual - FUNPEN;

III - Unidades de Suporte Operacional:

a) Secretaria Adjunta de Administração, Logística e Ino-
vação Penitenciária:

1. Unidade Gestora de Administração, Logística e Inova-
ção Penitenciária;

1.1. Supervisão de Gestão de Pessoas:

1.1.1. Serviço de Folha de Pagamento;

1.1.2. Serviço de Direitos e Deveres;

1.1.3. Serviço de Assistência Biopsicossocial aos Servi-
dores;

DECRETO Nº 36.458, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
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1.6. Supervisão de Assistência às Famílias;

1.7. Supervisão de Assistência Jurídica;

1.8. Supervisão da Comissão Técnica de Classificação.

2. Unidade Gestora de Profissionalização, Trabalho e 
Renda:

2.1. Supervisão de Profissionalização e Parcerias;

2.2. Supervisão de Orçamento, Controle e Produção;

2.3. Supervisão de Renda Prisional;

c) Secretaria Adjunta de Modernização e Articulação Ins-
titucional;

1. Unidade Gestora de Modernização e Articulação Ins-
titucional

1.1. Supervisão de Modernização Institucional;

1.2. Supervisão de Informação e Tecnologia;

1.3. Supervisão de Desenvolvimento de Sistemas;

1.3.1. Serviço de Suporte a Banco de Dados;

1.4. Supervisão de Monitoração Eletrônica;

1.5. Supervisão de Circuito Fechado de Televisão - 
CFTV;

1.6. Supervisão de Gestão de Alvarás;

1.7. Supervisão da Metodologia da Associação de Prote-
ção e Assistência aos Condenados - APAC e Cogestão;

d) Academia de Gestão Penitenciária do Maranhão:

1. Supervisão de Gestão Interna;

2. Supervisão de Gestão Pedagógica;

3. Supervisão de Gestão Administrativa;

e) Unidades Prisionais de Ressocialização:

1. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 1;

2. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 2;

3. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 3;

4. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 4;

5. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 5;

6. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 6;

7. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 7;

8. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 8;

9. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 9;

10. Unidade Prisional de Ressocialização de Segurança
Máxima;

11. Unidade Prisional de Ressocialização Feminina;

12. Unidade Prisional de Ressocialização do Olho 
D’Água;

13. Unidade Prisional de Ressocialização do Monte Cas-
telo;

14. Unidade Prisional de Ressocialização do Anil;

15. Unidade Prisional de Ressocialização de Paço do 
Lumiar;

16. Unidade Prisional de Ressocialização Rosário;

17. Unidade Prisional de Ressocialização de Chapadi-
nha;

18. Unidade Prisional de Ressocialização de Itapecuru-
-Mirim;

19. Unidade Prisional de Ressocialização de Viana;

20. Unidade Prisional de Ressocialização de Coroatá;

21. Unidade Prisional de Ressocialização de Codó;

22. Unidade Prisional de Ressocialização de Timon;

23. Unidade Prisional de Ressocialização de Caxias;

24. Unidade Prisional de Ressocialização de Presidente 
Dutra;

25. Unidade Prisional de Ressocialização de Bacabal;

26. Unidade Prisional de Ressocialização de Santa Inês;

27. Unidade Prisional de Ressocialização de Zé Doca;

28. Unidade Prisional de Ressocialização de Pinheiro;

29. Unidade Prisional de Ressocialização de Carutapera;

30. Unidade Prisional de Ressocialização de Cururupu;

31. Unidade Prisional de Ressocialização de Imperatriz;

32. Unidade Prisional de Ressocialização de Açailândia;

33. Unidade Prisional de Ressocialização de Porto Fran-
co;

34. Unidade Prisional de Ressocialização de Davinópo-
lis;

35. Unidade Prisional de Ressocialização de Balsas;

36. Unidade Prisional de Ressocialização de Grajaú;

37. Unidade Prisional de Ressocialização de Governador 
Nunes Freire;

38. Unidade Prisional de Ressocialização de Carolina;

39. Unidade Prisional de Ressocialização de Tutóia;

40. Unidade Prisional de Ressocialização de Barra do 
Corda;

41. Unidade Prisional de Ressocialização de Colinas;
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42. Unidade Prisional de Ressocialização de São João 
dos Patos;

43. Centro de Observação Criminológica e Triagem de 
São Luís.

44. Casa de Assistência ao Albergado e Egresso de São 
Luís;

45. Penitenciária Regional de São Luís;

46. Penitenciária Regional de Timon;

47. Penitenciária Regional de Pedreiras;

48. Penitenciária Regional de Pinheiro;

49. Penitenciária Regional de Imperatriz;

50. Penitenciária Regional de Bacabal;

51. Penitenciária Regional de Governador Nunes Freire;

52. Penitenciária Regional de Brejo.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º As competências das unidades administrativas 
constantes do art. 2º deste Decreto e as atribuições dos res-
pectivos Cargos Comissionados e Funções Gratificadas serão 
definidas em Regimento próprio.

Art. 4º Ficam alteradas na estrutura da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária – SEAP, as nomencla-
turas e unidades administrativas dos cargos comissionados 
e das funções gratificadas constantes do Anexo I e II deste 
Decreto.

Art. 5º Ficam transformados os cargos comissionados 
da estrutura da Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária – SEAP, constantes do Anexo III, não acarretando 
despesas decorrentes dessa transformação. 

Art. 6º Para os efeitos de reorganização administrativa 
de que trata o presente Decreto, a totalidade de cargos comis-
sionados e funções gratificadas da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária – SEAP passam a ser os constan-
tes dos Anexos IV e V. 

Art. 7º Revoga-se o Decreto nº 33.214, de 10 de agosto 
de 2017. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 4 DE JANEIRO DE 2021, 200º DA IN-
DEPENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

 

                               
                                   

DECRETO Nº 36.458, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

ANEXO 1

ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA DE CARGOS 

NOMENCLATURA 
ANTERIOR 

SIMB QTD NOMENCLATURA ATUAL SIMB QTD 

Secretário Adjunto de 
Segurança Penitenciária

ISOLADO 01
Diretor-Geral da Polícia 

Penal do Estado do 
Maranhão

ISOLADO 01

Gestor de Segurança 
Penitenciária

DGA 01 Gestor de Polícia Penal DGA 01

Chefe do Núcleo de 
Escolta de Saúde

DAS-2 01 Assessor Júnior DAS-2 01

TOTAL 03 TOTAL 03
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ANEXO II
ALTERAÇÃO DE NOMECLATURA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS

UNIDADE DE ORIGEM FUNÇÃO SIMB QTD UNIDADE DESTINO FUNÇÃO SIMB QTD

ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO E AÇÕES

ESTRATÉGICAS
ASSISTENTE FG-2 2

CORREGEDORIA
DO SISTEMA

PENITENCIÁRIO
ASSISTENTE FG-2 2

ASSESSORIA DE
INTELIGENCIA DO

SISTEMA PENITENCIÁRIO
ASSISTENTE FG-2

1 CORREGEDORIA
DO SISTEMA

PENITENCIÁRIO
ASSISTENTE FG-2 1

SECRETARIA ADJUNTA DE 
ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E 

INOVAÇÃO PENITENCIÁRIA 
ASSISTENTE FG-2 7

SUPERVISÃO DE SEGURANÇA INTERNA 
DA 

POLICIA PENAL DO ESTADO DO 
MARANHÃO 

ASSISTENTE FG-2 7

SECRETARIA ADJUNTA DE 
ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E 

INOVAÇÃO PENITENCIÁRIA

ASSISTENTE FG-2 5
DIRETORIA DE SEGURANÇA INTERNA 

DA UNIDADE PRISIONAL DE 
RESSOCIALIZAÇÃO - SÃO LUÍS 06

ASSISTENTE FG-2 5

ASSESSORIA E INFORMAÇÃO 
E TECNOLOGIA 

ASSISTENTE FG-2 1
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE
GOVERNADOR NUNES

FREIRE

ASSISTENTE
FG-1 1

GABINETE DO
SECRETÁRIO

ASSISTENTE
TÉCNICO

FG-1 2
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE
GOVERNADOR NUNES

FREIRE

ASSISTENTE DE
PLANTÃO DE

ESTABELECIMENTO
PENAL

FG-1 2

SUBSECRETARIA ASSISTENTE
TÉCNICO 

FG-1 2
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE
GOVERNADOR NUNES

FREIRE

ASSISTENTE DE
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO
PENAL 

FG-1 2

ASSESSORIA JURÍDICA
ASSISTENTE

TÉCNICO
FG-1 1

UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE
GOVERNADOR NUNES

FREIRE

ASSISTENTE DE 
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO
PENAL 

FG-1 1

COORDENAÇÃO DO
FUNPEN ASSISTENTE FG-2 1

UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE

CAROLINA 
ASSISTENTE FG-2 1

ASSESSORIA JURÍDICA ASSISTENTE
TÉCNICO 

FG-1 1
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE

CAROLINA 

ASSISTENTE DE 
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO 
PENAL 

FG-1 1

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ASSISTENTE
TÉCNICO 

FG-1 2
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE

CAROLINA 

ASSISTENTE DE 
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO 
PENAL 

FG-1 2

SECRETARIA ADJUNTA
DE ADMINISTRAÇÃO,

LOGISTICA E INOVAÇÃO
PENITENCIÁRIA 

ASSISTENTE
TÉCNICO 

FG-1 2
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE

CAROLINA 

ASSISTENTE DE 
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO 
PENAL 

FG-1 2

COMISSÃO SETORIAL DE
LICITAÇÃO

ASSISTENTE FG-2 1
UNIDADE PRISIONAL DE

RESSOCIALIZAÇÃO DE TUTÓIA ASSISTENTE FG-1 1

SECRETARIA ADJUNTA
DE ADMINISTRAÇÃO,

LOGISTICA E INOVAÇÃO
PENITENCIÁRIA 

ASSISTENTE
TÉCNICO 

FG-1 5
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE

TUTÓIA 

ASSISTENTE DE 
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO 
PENAL 

FG-1 5

SECRETARIA ADJUNTA DE 
ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO 

PENITENCIÁRIA
ASSISTENTE FG-2 1

UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE
SEGURANÇA MÁXIMA

ASSISTENTE FG-2 1

SECRETARIA ADJUNTA
DE ADMINISTRAÇÃO,

LOGISTICA E INOVAÇÃO
PENITENCIÁRIA 

ASSISTENTE
TÉCNICO 

FG-1 5
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE
SEGURANÇA MÁXIMO

ASSISTENTE DE 
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO 
PENAL 

FG-1 5

SECRETARIA ADJUNTA
DE ATENDIMENTO
E HUMANIZAÇÃO
PENITENCIÁRIA

ASSISTENTE FG-2 1
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE

BARRA DO CORDA
ASSISTENTE FG-2 1

SECRETARIA ADJUNTA
DE ATENDIMENTO
E HUMANIZAÇÃO
PENITENCIÁRIA

ASSISTENTE
TÉCNICO

FG-1 5
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE

BARRA DO CORDA

ASSISTENTE DE 
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO 
PENAL 

FG-1 5

ACADEMIA DE GESTÃO 
PENITENCIÁRIA DO

 MARANHÃO 
ASSISTENTE FG-2 1

UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE

COLINAS
ASSISTENTE FG-2 1
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SECRETARIA ADJUNTA
DE ATENDIMENTO
E HUMANIZAÇÃO
PENITENCIÁRIA

ASSISTENTE
TÉCNICO

FG-1 2
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE

COLINAS

ASSISTENTE DE 
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO 
PENAL 

FG-1 2

DIRETORIA GERAL DA 
UNIDADE PRISIONAL DE 
RESSOCIALIZAÇÃO DE 

SÃO LUIS 08

ASSISTENTE
TÉCNICO

FG-1 2
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE

COLINAS

ASSISTENTE DE 
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO 
PENAL 

FG-1 2

DIRETORIA DE SEGURANÇA 
UNIDADE PRISIONAL DE 
RESSOCIALIZAÇÃO DE 

SÃO LUIS 08

ASSISTENTE
TÉCNICO

FG-1 2
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE

COLINAS

ASSISTENTE DE 
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO 
PENAL 

FG-1 1

SUPERVISÃO DE GESTÃO INTERNA 
DA ACADEMIA DE 

GESTÃO PENITENCIÁRIA DO
MARANHÃO 

ASSISTENTE FG-2 1
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE
SÃO JOÃO DOS PATOS

ASSISTENTE FG-2 1

DIRETORIA
ADMINISTRATIVO E
ATENDIMENTOS DA

UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO SÃO

LUIS 08

ASSISTENTE
TÉCNICO

FG-1 2
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE
SÃO JOÃO DOS PATOS

ASSISTENTE DE 
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO 
PENAL 

FG-1 2

DIRETORIA GERAL DA
CASA DE ASSISTÊNCIA 

AO ALBERGADO E
EGRESSO DE CAXIAS 

ASSISTENTE
TÉCNICO FG-1 1

UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE
SÃO JOÃO DOS PATOS

ASSISTENTE DE 
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO 
PENAL 

FG-1 2

ACADEMIA DE GESTÃO 
PENITENCIÁRIA DO

MARANHÃO 
ASSISTENTE

TÉCNICO 
FG-1 1

UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE
SÃO JOÃO DOS PATOS

ASSISTENTE DE 
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO 
PENAL 

FG-1 1

SUPERVISÃO DE GESTÃO
PEDAGÓGICA DA ACADEMIA DE 

GESTÃO PENITENCIÁRIA DO 
MARANHÃO

ASSISTENTE FG-2 1
DIREÇÃO GERAL DA 

PENITENCIARIAREGIONAL DE
GOVERNADOR NUNES FREIRE

ASSISTENTE FG-2 1

DIRETORIA ADJUNTA DA
CASA DE ASSISTÊNCIA

AO ALBERGADO E
EGRESSO DE CAXIAS

ASSISTENTE DE
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO
PENAL

FG-1 5
DIREÇÃO GERAL DA PENITENCIARIA 

REGIONAL DE
GOVERNADOR NUNES FREIRE

ASSISTENTE DE
PLANTÃO DE

ESTABELECIMENTO
PENAL

FG-1 5

SUPERVISÃO DE GESTÃO
ADMISTRATIVA DA

ACADEMIA DE GESTÃO
PENITENCIÁRIA DO

MARANHÃO

ASSISTENTE DE
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO
PENAL

FG-2 1 DIREÇÃO GERAL DA PENITENCIARIA 
REGIONAL 
DE BREJO 

ASSISTENTE FG-2 1

DIRETORIA DE SEGURANÇA DA 
UNIDADE PRISIONAL DE
RESSOCIALIZAÇÃO DE 

SÃO LUIS 08 

ASSISTENTE DE
PLANTÃO DE 

ESTABELECIMENTO
PENAL

FG-1 5
DIREÇÃO GERAL 

DA PENITENCIARIA 
REGIONAL DE BREJO 

ASSISTENTE DE
PLANTÃO DE

ESTABELECIMENTO
PENAL

FG-1 5

TOTAL 69 TOTAL 69 

ANEXO III  
TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO

NOMENCLATURA SIMB QTD NOMENCLATURA SIMB QTD

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES OFICIAIS

DAI-1 01 SECRETÁRIO ADJUNTO DE MODERNIZAÇÃO E 
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

ISOLADO 01

DIRETOR  ADJUNTO DANS- l 17 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – 
GERAL

DANS-1 42

DIRETOR  DE SEGURANÇA DANS- l 26 DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA - ADMINISTRATIVO E 

ATENDIMENTOS

DANS-2 32

DIRETOR ADMINISTRATIVO E 
ATENDIMENTOS

DANS- l 26 DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA - SEGURANÇA

DANS-2 32

CAPELÃO RELIGIOSO DANS-1 10 DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

DANS-2 18

ASSESSOR ESPECIAL II DANS-2 01 CHEFE DO SERVIÇO DE SUPORTE E 
GERENCIAMENTO DE REDES

DANS-3 01

SUPERVISOR DE 
PROFISSIONALIAÇÃO, TRABALHO 

E RENDA

DANS-3 01 SUPERVISOR DE ORÇAMENTO, CONTROLE E 
PRODUÇÃO

DANS-3 01

COORDENADOR DO FUNDO 
PENITENCIÁRIO ESTADUAL – 

FUNPEN

DAS- l 01 SUPERVISOR DE PROFISSIONALIZAÇÃO E 
PARCERIAS

DANS-3 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS- l 01 SUPERVISOR DE RENDA PRISIONAL DANS-3 01

CHEFE DO SERVIÇO DE 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DAS-2 01 SUPERVISOR DO CIRCUITO FECHADO DE 
TELEVISÃO

DANS-3 01
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CHEFE DO SERVIÇO DE CIRCUITO 
FECHADO DE TELEVISÃO – CFTV

DAS-2 01 CHEFE DO ALMOXARIFADO DAS-2 01

CHEFE DO SERVIÇO DE SUPORTE 
A BANCOS DE DADOS

DAS-2 01 ASSESSOR JÚNIOR DAS-2 02

CHEFE DO ALMOXARIFADO DAS-3 01 AUXILIAR  TÉCNICO DAS-4 01

DIRETOR GERAL DGA 43 ASSESSOR ESPECIAL DGA 07

CHEFE DA ASSESSORIA DE 
INFORMACÃO E TECNOLOGIA

DGA 01 CHEFE COMISSÃO PERMANENTE DE APURAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE E CONTROLE INTERNO

DGA 01

COORDENADOR DO FUNDO PENITENCIÁRIO 
ESTADUAL - FUNPEN

DGA 01

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
PENITENCIÁRIA REGIONAL

DGA 08

GESTOR DE PROFISSIONALIZAÇÃO, TRABALHO E RENDA DGA 01

GESTOR DE MODERNIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DGA 01

TOTAL 132 TOTAL 153

                                            ANEXO IV
                                   Cargos Comissionados  

DENOMINAÇÃO SIMB QTD

CONSELHO PENITENCIÁRIO DO ESTADO

ASSESSOR ESPECIAL DGA 01

ASSESSOR ESPECIAL II DANS-2 01

CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO  DANS-3 01

SECRETÁRIO DO PLENÁRIO DAS-3 01

SECRETÁRIO DE ESTADO --- 01

SUBSECRETÁRIO ISOLADO 01

ASSESSOR ESPECIAL DGA 03

ASSESSOR ESPECIAL II DANS-2 03

ASSESSOR ESPECIAL III DANS-3 01

GABINETE DO SECRETÁRIO

CHEFE DE GABINETE DGA 01

ASSESSOR ESPECIAL DGA 05

SECRETÁRIO EXECUTIVO DAS-3 01

CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES 
ESTRATÉGICAS

DGA 01

ASSESSOR ESPECIAL II DANS-2 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 01

CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA DGA 01

ASSESSOR ESPECIAL II DANS-2 04

CHEFE DA ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA DO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO

ISOLADO 01

ASSESSOR DE CONTRA INTELIGÊNCIA DANS-1 02

ASSESSOR DE INTELIGÊNCIA DANS-1 02

ASSESSOR DE MONITORAMENTO  DAS-2 01

CHEFE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DGA 01

ASSESSOR ESPECIAL III DANS-3 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 02

AUXILIAR TÉCNICO DAS-4 01

ASSESSORIA DE PROCESSO SELETIVO

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 02

 ASSESSOR JÚNIOR DAS-2 01

CHEFE DA COMISSÃO PERMANENTE DE APURAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DE  

CONTROLE INTERNO
DGA 01

COMISSÃO DE PROCESSAMENTO DE DIÁRIAS

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 01

CORREGEDOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DGA 01

ASSESSOR ESPECIAL I DANS-1 01

ASSESSOR ESPECIAL II DANS-2 01

ASSESSOR ESPECIAL III DANS-3 01
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ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 02

OUVIDOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DGA 01

ASSESSOR ESPECIAL II DANS-2 01

ASSESSOR ESPECIAL III DANS-3 02

COORDENADOR DO FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL  DGA 01

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA 
E INOVAÇÃO PENITENCIÁRIA

ISOLADO 01

ASSESSOR ESPECIAL III DANS-3 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 01

ASSESSOR JÚNIOR DAS-2 01

GESTOR DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E INOVAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

DGA 01

SUPERVISOR DE GESTÃO DE PESSOAS DANS-3 01

ASSESSOR ESPECIAL III DANS-3 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 02

CHEFE DO SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS-2 01

CHEFE DO SERVIÇO DE DIREITOS E DEVERES DAS-2 01

CHEFE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA BIOPSICOSSOCIAL 
AOS SERVIDORES

DAS-2 01

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DANS-3 01

CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DAS-2 01

CHEFE DO ALMOXARIFADO DAS-2 01

CHEFE DO SERVIÇO GERAIS E TRANSPORTES DAS-2 01

SUPERVISOR FINANCEIRO DANS-3 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 01

CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS-2 01

CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL-
FINANCEIRO

DAS-2 01

CHEFE DO SERVIÇO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DAS-2 01

CHEFE DO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS-2 01

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA 
ALIMENTAÇÃO

ASSESSOR DE NUTRIÇÃO DAS-2 02

SERVIÇO DE TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 01

SUPERVISOR DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DANS-3 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 01

CHEFE DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO E SUPORTE DAS-2 01

CHEFE DO SERVIÇO DE SUPORTE E GERENCIAMENTO 
DE REDES 

DANS-3 01

GESTOR DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DGA 01

GESTOR DE MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO DGA 01

PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DGA 01

MEMBROS PERMANENTES DAS-1 02

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 01

DIRETOR-GERAL DE POLÍCIA PENAL DO ESTADO DO 
MARANHÃO 

ISOLADO 01

ASSESSOR ESPECIAL I DANS-1 01

ASSESSOR ESPECIAL II DANS-2 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 03

GESTOR DE POLÍCIA PENAL DGA 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 01

SUPERVISOR DE APOIO LOGÍSTICO DANS-3 01

SUPERVISOR DE GESTÃO DE VAGAS DANS-3 01

SUPERVISOR DE SEGURANÇA INTERNA DANS-3 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 01

SUPERVISOR DE SEGURANÇA EXTERNA DANS-3 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 01

ASSESSOR JÚNIOR DAS-2 02

SUPERVISOR DO GRUPO ESPECIAL DE OPERAÇÕES 
PENITENCIÁRIAS

DANS-3 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 01

SUPERVISOR DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DANS-3 01

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ATENDIMENTO E 
HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA

ISOLADO 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 01

ASSESSOR JÚNIOR DAS-2 01

GESTOR DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

DGA 01

SUPERVISOR DE SAÚDE DANS-3 01

SUPERVISOR DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL DANS-3 01

SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO DANS-3 01

SUPERVISOR DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA DANS-3 01

CAPELÃO RELIGIOSO DANS-1 10

SUPERVISOR DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DANS-3 01

SUPERVISOR DE ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS DANS-3 01

SUPERVISOR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DANS-3 01

SUPERVISOR DA COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO DANS-3 01

GESTOR DE PROFISSIONALIZAÇÃO, TRABALHO E RENDA DGA 01

SUPERVISOR DE PROFISSIONALIZAÇÃO E PARCERIAS DANS-3 01

SUPERVISOR DE ORÇAMENTO, CONTROLE E PRODUÇÃO DANS-3 01

SUPERVISOR DE RENDA PRISIONAL DANS-3 01

SECRETÁRIO ADJUNTO DE MODERNIZAÇÃO E 
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

ISOLADO 01

GESTOR DE MODERNIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 
INSTITUCIONAL

DGA 01

ASSESSOR JÚNIOR DAS-2 01

SUPERVISÃO DE MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

ASSESSOR ESPECIAL II DANS-2 01

SUPERVISÃO DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

ASSESSOR ESPECIAL II DANS-2 01

SUPERVISOR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DANS-3 01

SUPERVISOR DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO DANS-3 01

SUPERVISOR DE GESTÃO DE ALVARÁS DANS-3 01

SUPERVISOR DA METODOLOGIA DA ASSOCIAÇÃO DE 
PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS - APAC 

E COGESTÃO
DANS-3 01

DIRETOR DA ACADEMIA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA DO 
MARANHÃO

DGA 01

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 01

SUPERVISOR DE GESTÃO INTERNA DANS-3 01

SUPERVISOR DE GESTÃO PEDAGÓGICA DANS-3 01

SUPERVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DANS-3 01

UNIDADE  PRISIONAL  DE  RESSOCIALIZAÇÃO  DE SÃO 
LUÍS 1

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL  DE  RESSOCIALIZAÇÃO  DE  SÃO 
LUÍS 2

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA-GERAL DANS-1 01
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DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE  PRISIONAL  DE  RESSOCIALIZAÇÃO  DE SÃO 
LUÍS 3  

DIRETOR DE  ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA-GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL  DE  RESSOCIALIZAÇÃO  DE  SÃO 
LUÍS 4

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA-GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
– SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE  PRISIONAL  DE  RESSOCIALIZAÇÃO  DE SÃO 
LUÍS 5

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE SÃO 
LUÍS 6

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE SÃO 
LUÍS 7

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA MÁXIMA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DO OLHO 
D’ÁGUA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DO MONTE 
CASTELO

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DO ANIL

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PAÇO 
DO LUMIAR

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO ROSÁRIO

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
CHAPADINHA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

 UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
ITAPECURU-MIRIM

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE VIANA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE COROATÁ

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CODÓ

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE TIMON

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01
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UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CAXIAS

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
– SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
PRESIDENTE DUTRA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

 UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE BACABAL

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE SANTA 
INÊS

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ZÉ DOCA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PINHEIRO

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
CARUTAPERA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
CURURUPU

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
IMPERATRIZ

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
AÇAILÂNDIA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PORTO 
FRANCO

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
DAVINÓPOLIS

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE BALSAS

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE GRAJAÚ

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
GOVERNADOR NUNES FREIRE

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
CAROLINA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE TUTÓIA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE BARRA 
DO CORDA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE COLINAS

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE SÃO 
JOÃO DOS PATOS

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

CENTRO DE OBSERVAÇÃO CRIMINOLÓGICA E TRIAGEM 
DE SÃO LUÍS

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01
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DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
– SEGURANÇA

DANS-2 01

 CASA DE ASSISTÊNCIA AO ALBERGADO E EGRESSO DE 
SÃO LUÍS

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - GERAL DANS-1 01

DIRETOR-ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DANS-2 01

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO LUÍS

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
PENITENCIÁRIA REGIONAL

DGA 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEGURANÇA

DANS-2 01

 PENITENCIÁRIA REGIONAL DE TIMON

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
PENITENCIÁRIA REGIONAL

DGA 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
– SEGURANÇA

DANS-2 01

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE PEDREIRAS

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
PENITENCIÁRIA REGIONAL

DGA 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
– SEGURANÇA

DANS-2 01

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE PINHEIRO

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
PENITENCIÁRIA REGIONAL

DGA 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
– SEGURANÇA

DANS-2 01

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE IMPERATRIZ

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
PENITENCIÁRIA REGIONAL

DGA 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
– SEGURANÇA

DANS-2 01

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE BACABAL

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
PENITENCIÁRIA REGIONAL

DGA 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
– SEGURANÇA

DANS-2 01

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE GOVERNADOR NUNES 
FREIRE

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
PENITENCIÁRIA REGIONAL

DGA 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
– SEGURANÇA

DANS-2 01

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE BREJO

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
PENITENCIÁRIA REGIONAL

DGA 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

DANS-2 01

DIRETOR DE ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
– SEGURANÇA

DANS-2 01

TOTAL 281

ANEXO V
FUNÇÕES GRATIFICADAS 

DENOMINAÇÃO SIMB QTD 

CONSELHO PENITENCIÁRIO DO MARANHÃO

Assistente FG-2 01

GABINETE DO SECRETÁRIO

Assistente Técnico FG-1 03

SUBSECRETARIA 

Assistente Técnico FG-1 01

CORREGEDORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Assistente FG-2 05

OUVIDORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Assistente FG-2 02

POLÍCIA PENAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Assistente Técnico FG-1 10

Assistente FG-2 04

SUPERVISÃO DE SEGURANÇA INTERNA

Assistente FG-2 07

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO SÃO LUÍS 1

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO SÃO LUÍS 2

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO SÃO LUÍS 3

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO SÃO LUÍS 4

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO SÃO LUÍS 5
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DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO SÃO LUÍS 6

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente FG-2 05

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO SÃO LUÍS 7

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA MÁXIMA

DIREÇÃO GERAL

Assistente FG-2 01

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININA

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DENOMINAÇÃO SÍMB. QTD

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DO OLHO 
D'ÁGUA

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DO MONTE 
CASTELO

DIRETOR GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DO ANIL

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PAÇO DO 
LUMIAR

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ROSÁRIO

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
CHAPADINHA

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
ITAPECURU- MIRIM

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE VIANA

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO COROATÁ

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CODÓ

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE TIMON

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CAXIAS

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02
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DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
PRESIDENTE DUTRA

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE BACABAL

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE SANTA 
INÊS

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ZÉ DOCA

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PINHEIRO

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
CARUTAPERA

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
CURURUPU

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
IMPERATRIZ

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
AÇAILÂNDIA

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PORTO 
FRANCO

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
DAVINÓPOLIS

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE BALSAS

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE GRAJAÚ

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE 
GOVERNADOR NUNES FREIRE

DIREÇÃO GERAL

Assistente FG-2 01

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CAROLINA

DIREÇÃO GERAL

Assistente FG-2 01

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE TUTÓIA

DIREÇÃO GERAL

Assistente FG-2 01

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE BARRA 
DO CORDA

DIREÇÃO GERAL

Assistente FG-2 01

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE COLINAS

DIREÇÃO GERAL

Assistente FG-2 01
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DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE SÃO 
JOÃO DOS PATOS

DIREÇÃO GERAL

Assistente FG-2 01

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

CENTRO DE OBSERVAÇÃO CRIMINOLÓGICA E TRIAGEM 
DE SÃO LUÍS

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

CASA DE ASSISTÊNCIA AO ALBERGADO E EGRESSO DE 
SÃO LUÍS

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA ADJUNTA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE SÃO LUÍS

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE TIMON

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE PEDREIRAS

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE PINHEIRO

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE IMPERATRIZ

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE BACABAL

DIRETORIA GERAL

Assistente Técnico FG-1 02

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente Técnico FG-1 01

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

DIRETORIA ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTOS

Assistente Técnico FG-1 02

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE GOVERNADOR NUNES 
FREIRE

DIREÇÃO GERAL

Assistente FG-2 01

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

PENITENCIÁRIA REGIONAL DE BREJO

DIREÇÃO GERAL

Assistente FG-2 01

DIRETORIA DE SEGURANÇA

Assistente de Plantão de Estabelecimento Penal FG-1 05

TOTAL 453
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PORTARIA Nº 68, DE 08 DE AGOSTO DE 2014.

Ementa: Disciplina o uso de aparelho de 
telefonia móvel celular, bem como seus 
acessórios, e qualquer outro equipamen-
to eletrônico de comunicação, no interior 
das Unidades Prisionais.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA AD-
MINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica probida a entrada, permanência ou uso 
de aparelho de telefonia móvel celular, bem como seus aces-
sórios, e de qualquer outro equipamento eletrônico de comuni-
cação, capaz de transmitir ou receber sinais eletromagnéticos, 
no interior das Unidades Prisionais.

Parágrafo Único. Excetuam-se da proibição os equipa-
mentos de radiocomunicação do acervo da SEJAP, bem como 
os aparelhos de telefonia móveis institucionais da Diretoria e 
da Chefia de Segurança da Unidade.

Artigo 2º - Os objetos mencionados nocaput do artigo 
anterior serão entregues ao plantonista no portão de aces-
so às dependências das penitenciárias, onde permanecerão 
acautelados por todo o período de permanência de seus por-
tadores no interior dos estabelecimentos penais, sem prejuízo 
da revista, eletrônica ou manual, realizadas antes do ingresso 
na Unidade Prisional.

Parágrafo Único. Os objetos acautelados serão resti-
tuídos aos seus portadores no momento em que deixarem a 
Unidade Penitenciária.

Artigo 3º - O descumprimento ao previsto nesta Porta-
ria, sujeitará o (s) seu (s) autor (es), quando servidor (es) do 
quadro ou terceirizado (s) às medidas cabíveis na legislação 
vigente, cometendo inclusive, infração de natureza grave.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE, SE-
CRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ADMINISTRA-
ÇÃO PENITENCIÁRIA, EM SÃO LUÍS, 08 DE AGOSTO DE 
2014.

SEBASTIÃO ALBUQUERQUE UCHOA NETO
Secretário de Estado da Justiça e da Administração 

Penitenciária

PORTARIA Nº 68, DE 08 DE AGOSTO DE 2014.
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PORTARIA Nº 376, DE 23 DE JUNHO DE 2015.

Dispõe sobre a regulamentação da cau 
tela de arma de fogo de propriedade do 
Estado do Maranhão, no âmbito da Se-
cretaria de Estado de Administração Pe-
nitenciária do Maranhão-SEJAP, pelos 
Agentes Públicos e dá outras providên-
cias.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições 
legais, CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o 
acautelamento de arma de fogo, de propriedade do Estado do 
Maranhão, disponibilizada aos agentes públicos da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão, nos 
termos da Lei Federal nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003 e 
do art. 34 do Decreto Federal nº 5.123/2004;

RESOLVE:

Art.1º Regulamentar a cautela de arma de fogo de pro-
priedade do Estado do Maranhão, no âmbito da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária do Maranhão, forne-
cida aos agentes públicos, que possuam porte de arma nos 
termos da Lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003 e que sejam 
ocupantes de cargo ou função pública no âmbito da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão.

§1º. São tipos de cautela regulamentados nesta Portaria:

I - a cautela individual, de caráter pessoal e intransferí-
vel, de arma de fogo institucional, aos agentes públicos auto-
rizados a porta-la nos termos da Lei Federal 10.826 de 22 de 
dezembro de 2003, observadas as disposições desta Portaria;

II - a cautela em intendência, de armamento empregado 
na defesa e segurança das unidades prisionais, administrati-
vas ou especializadas, com controle de emprego diário, regis-
trado na intendência da unidade;

III - a cautela de urgência, para o atendimento de diligên-
cias urgentes, não previstas ou com prazo determinado não 
superior a 30 (trinta) dias, que não possam ser atendidas pela 
cautela Individual ou em intendência.

§2º A cautela de arma de fogo institucional tem natureza 
jurídica de autorização, sendo unilateral, precária e discricio-
nária, não perfazendo a mera apresentação dos documentos 
previstos, mesmo com o preenchimento dos requisitos elenca-
dos, garantia de concessão da cautela requisitada.

Art.2º A Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária do Maranhão, por intermédio da Secretaria Adjunta 
de Segurança Penitenciária, fará a cautela individual, de ca-
ráter pessoal e intransferível, de arma de fogo institucional, 
aos agentes públicos autorizados a porta-la, nos termos da 
Lei Federal 10.826 de 2003, observadas as disposições desta 
Portaria.

 
Parágrafo único. Aos Agentes Penitenciários contrata-

dos por meio da Lei Estadual nº 6.915 de 11 de abril de 1997, 
poderá ser deferida a cautela de arma de fogo institucional, 
desde que estejam em serviço de escolta de preso de que 
trata o artigo 6º, inciso VII da Lei nº 10.826/2003:

I - o serviço de escolta de preso será precedido de Or-
dem de Serviço e se caracteriza pelo deslocamento em veícu-
los institucionais, bem como pela atividade de custódia.

II - a cautela de arma de fogo ao Agente Penitenciário 
contratado restringe-se ao armamento existente na Intendên-
cia de sua Unidade de exercício.

Art.3º Os acautelamentos de arma de fogo, de que trata 
esta Portaria, presta-se a fins de defesa individual e laborais 

ou atinentes à atividade dos agentes públicos que possuam 
porte de arma de fogo, comprovação de capacidade técnica 
e de aptidão psicológica, atestadas na forma disposta na Lei 
10.826/2003 e no Decreto 5.123/2004.

Parágrafo único. É proibido e responderá administrati-
vamente, sem prejuízo das penalidades cíveis e penais aquele 
que portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, reme-
ter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, 
acessório ou munição do Estado para fins particulares.

CAPÍTULO I
DO ACAUTELAMENTO INDIVIDUAL

Art.4º O requerente do acautelamento individual de arma 
de fogo deverá protocolar requerimento, no modelo do Anexo 
I, junto à Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária, de-
vendo ser instruído com a seguinte documentação probatória:

I - cópia autenticada ou acompanhada do original da ha-
bilitação ao porte de arma de fogo ou Identidade Funcional em 
que conste a autorização para porte de arma;

II - certidões Criminais da Justiça Comum e do Juizado 
Especial Criminal do Estado do Maranhão, da Justiça Federal, 
da Polícia Civil e Federal;

III - certidão da Corregedoria da SEJAP sobre procedi-
mento administrativo disciplinar ou sindicância em nome do 
requerente;

IV - foto 3x4;

V - comprovante de endereço atualizado;

VI - declaração do Diretor da Unidade de lotação, a qual 
justifique a efetiva necessidade de utilização da arma, com ex-
posição dos fatos e circunstâncias relevantes;

VII - declaração do servidor informando propriedade de 
arma de fogo particular.

Art. 5º A cautela individual de arma de fogo de que trata 
esta Portaria será concedida mediante Termo de Cautela, com 
validade de 24 (vinte e quatro) meses, na forma do Anexo II, 
e será precedida de prévia análise e decisão da Secretaria 
Adjunta de Segurança Penitenciária, preenchidos os requisitos 
estabelecidos nesta Portaria.

Parágrafo único. Aprovada a requisição, havendo dis-
ponibilidade de armamento, observada a logística de seguran-
ça, a Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária poderá 
expedir o Termo de Cautela e procederá, junto ao Sistema de 
Administração de Material, o controle das cautelas, devolu-
ções e cancelamentos.

Art. 6º Ao agente público a quem a cautela individual for 
deferida será concedido o quantitativo de até 30 (trinta) muni-
ções.

§1º. O armamento e munições acautelados ao agente 
público deverão ser apresentados semestralmente no local de-
signado pela Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária, 
para devida conferência.

§2º. Caso o agente público tenha efetuado disparo(s) 
com a munição acautelada, deverá comunicar expressa e for-
malmente o fato à Secretaria Adjunta de Segurança Penitenci-
ária, justificando as razões do uso e devolvendo os cartuchos 
deflagrados.

PORTARIA Nº 376, DE 23 DE JUNHO DE 2015.
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CAPÍTULO II
DA CAUTELA EM INTENDÊNCIA

Art. 7º O armamento empregado nas escoltas e na de-
fesa e segurança das unidades prisionais, administrativas ou 
especializadas não poderá ser acautelado individualmente ou 
em urgência, sendo sua utilização exclusiva para atender a 
Unidade para qual foi destinado.

§1º. O controle de emprego de armamento utilizado nas 
escoltas e na defesa e segurança das unidades será diário, 
exigindo-se assinatura do diretor geral da unidade e registro 
permanente na intendência.

§2º. A Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária, 
definirá em portaria, os meios de administração de materiais, 
equipamentos e o gerenciamento da logística do armamento 
em intendência empregado na defesa e segurança das uni-
dades.

CAPÍTULO III
DA CAUTELA DE URGÊNCIA

Art. 8º O requerimento para cautela de urgência, de 
arma de fogo institucional e de outros equipamentos de segu-
rança, como munições, algemas e coletes à prova de bala com 
capa, deverá ser instruído no modelo do Anexo III e instruído à 
Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária, contendo ne-
cessariamente:

I - declaração informando a efetiva necessidade, expon-
do os fatos relevantes ou circunstâncias laborais, que justifi-
quem o pleito, com prazo determinado para o início e término, 
ou ordem de serviço para qual se destina o pleito, contendo 
início, término e local de cada diligência;

II - cópia autenticada ou acompanhada do original da ha-
bilitação ao porte ou identidade funcional constando a autori-
zação para porte de arma.

§1º. A retirada e devolução dos materiais da cautela de 
urgência deverão ocorrer no local designado pela Secretaria 
Adjunta de Segurança Penitenciária.

§2º. A cautela de urgência, de arma de fogo institucional, 
terá validade pelo prazo da ordem de serviço, não superior a 
30 (trinta) dias, os demais itens terão prazo estipulado confor-
me decisão da Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º Será revogada a cautela de arma de fogo ao 
agente público, a qualquer tempo, por decisão do Secretário 
de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão, da 
Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária e nas seguin-
tes hipóteses:

I - portar arma de fogo em estado de embriaguez ou sob 
efeito de substância entorpecente;

II - for submetido a tratamento psicológico ou psiquiátrico 
que indique ser razoável o não manuseio de arma de fogo, 
observado o § 2º do art. 1º da Lei 21.068 de 2013;

 
III - ausentar-se do Estado do Maranhão portando arma 

de fogo acautelada, salvo quando em exercício de atividade 
inerente à Secretaria de Estado de Administração Penitenciá-
ria do Maranhão e mediante ordem de serviço;

IV - estiver sendo processado por infração penal, exceto 
aquelas de que trata a Lei federal nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995;

V - for condenado em procedimento administrativo disci-
plinar, do qual exista recomendação de revogação da cautela 
pela Corregedoria da SEJAP;

VI - aposentadoria, bem como nos casos de exoneração, 
dispensa e demissão.

VII - desligar-se, por qualquer motivo, da atividade que 
motivou ou justificou a cautela;

VIII - incorrer em desobediência de qualquer das normas 
contidas nesta Portaria;

IX - cessado o motivo da necessidade que ensejou a 
cautela.

§1º. O agente público que estiver respondendo a inqué-
rito policial, processo criminal ou processo administrativo dis-
ciplinar deverá informar expressa e formalmente à Secretaria 
Adjunta de Segurança Penitenciária, sob pena de responsabi-
lidade administrativa.

§2º. Verificada a existência de indícios de responsabili-
dades, perderá a cautela de arma de fogo, mediante análise e 
decisão do Secretário de Estado de Administração Penitenci-
ária do Maranhão ouvido a Secretaria Adjunta de Segurança 
Penitenciária.

§3º. As situações descritas neste artigo são impeditivas e 
prejudiciais para a análise do pleito de cautela.

§4º. A revogação da cautela independe das demais provi-
dências a serem adotadas pelas autoridades que a concedeu.

 
Art. 10. No caso de roubo, furto, perda ou extravio de 

arma de fogo institucional, acautelada nos termos desta Por-
taria, exige-se ao agente público detentor da cautela a realiza-
ção da devida comunicação a autoridade Policial Maranhense, 
à Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária e ao Depar-
tamento de Polícia Federal, para as providências cabíveis, de-
vendo ser instaurada sindicância ou processo administrativo.

§1º. Nos casos de roubo a que se refere o caput deste 
artigo, provado que o fato se consumou em decorrência de 
conduta desidiosa ou negligente de quem possui a cautela da 
arma de fogo, caberá a esse agente público o ressarcimento 
ao Erário dos valores correspondentes à arma de fogo acau-
telada, sem prejuízo da responsabilização civil, criminal e ad-
ministrativa.

§2º. Nos casos de furto, perda ou extravio caberá ao 
agente público, o ressarcimento ao Erário dos valores corres-
pondentes à arma de fogo acautelada, sem prejuízo da res-
ponsabilização civil, criminal e administrativa.

Art. 11. O agente público deverá ser submetido a teste 
de capacidade psicológica sempre que estiver envolvido em 
evento de disparo de arma de fogo em via pública, com ou 
sem vítimas.

Art. 12. Oagentepúblicodequetrataesta Portaria ficará 
responsável pela conservação e manutenção da arma de fogo 
acautelada.

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secre-
tário de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão, 
ouvido, se for o caso, a Secretaria Adjunta de Segurança Pe-
nitenciária.

Art. 14. Fica revogada qualquer disposição em contrário.

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. São Luís, 23 de junho de 2015.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Anexo I
TERMO DE RECEBIMENTO DE ARMA DE FOGO

PORTARIA Nº 376, DE 23 DE JUNHO DE 2015.

https://drive.google.com/open?id=1BFR0oAQlyI0W0H8YKLzoIWdfU-DTso4W
https://drive.google.com/open?id=1BFR0oAQlyI0W0H8YKLzoIWdfU-DTso4W
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PORTARIA N° 252, DE 10 DE AGOSTO DE 2015

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de reintegração social das 
pessoas privadas de liberdade por meio da religião, de acordo 
com a Lei de Execução Penal nº 7.210, de 11 de julho de 1984;

Considerando a importância e necessidade de regula-
mentar os procedimentos da Assistência religiosa prestados 
no Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão, visando 
resguardar a segurança de todos os envolvidos.

RESOLVE:

Art. 1º - Constituem atividades da Supervisão de assis-
tência religiosa do Sistema Penitenciário - SAR, a coordena-
ção, administração, gerenciamento, supervisão, planejamento 
e execução dos projetos e programas relacionados à assistên-
cia religiosa para internos nos estabelecimentos penais sob a 
custódia da Secretaria Adjunta de Atendimento e Humaniza-
ção Penitenciária - SAHP, da Secretaria de Estado da Admi-
nistração Penitenciária - SEJAP.

 
Art. 2º - Em cada Estabelecimento Penal o Diretor desig-

nará espaço para Assistência religiosa aos internos, denomi-
nado “espaço ecumênico e interreligioso”.

Parágrafo Único. O referido espaço será escolhido en-
tre os locais mais apropriados para tal atividade, desde que 
ofereça condições para realização da assistência religiosa.

Art. 3º - Todo representante da instituição religiosa da 
capital sem qualquer distinção de credo professado ou do nú-
mero de indivíduos que pretendam atender deverá cadastrar-
-se previamente no SAR, os demais representantes dos mu-
nicípios do estado irão nos próprios estabelecimentos penais 
indicando, no ato do cadastro quais estabelecimentos penais 
se propõem a atuar.

§ 1º - A Supervisão de Assistência Religiosa poderá esta-
belecer limitações de credenciamento de voluntários de cada 
instituição religiosa, de modo a atender equitativamente as de-
mandas, sem privilégios e discriminações.

§ 2º - A SEJAP, através do SAR, remeterá aos estabe-
lecimentos penais as informações cadastrais dos voluntários, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis a contar do cadas-
tramento.

§ 3º - Para cadastro e deferimento do credenciamento é 
indispensável que o voluntário à assistência religiosa preen-
cha os seguintes requisitos:

I - Ser maior de 18 (dezoito) anos de idade;

II - Estar regularmente no país, se estrangeiro;

III - Ser membro ativo da instituição a ser representada 
na assistência religiosa, portador da carta de apresentação e 
recomendação firmada por seu dirigente ou representante lo-
cal.

IV - Ser credenciado pela Supervisão de Assistência Re-
ligiosa - SAR, ou apresentar-se pessoalmente ao estabeleci-
mento penal (nos demais municípios) em que pretende exercer 
a Assistência Religiosa, portando o RG, CPF, Comprovante de 
Endereço Residencial atualizado em seu nome ou em nome 
de parente de 1º grau comprovado para cadastramento.

V - Em caso de egressos, só poderão fazer parte de uma 
equipe de voluntários, aqueles que tiverem no mínimo com 03 
(três) anos de (liberdade) tempo de prova.

§ 4º - Os estabelecimentos penais manterão em suas 
portarias os dados cadastrais necessários à identificação dos 

voluntários religiosos cadastrados que lá comparecerão para 
realização da Assistência Religiosa.

§ 5º - Na impossibilidade de realização de cadastramen-
to do voluntário religioso em determinado Estabelecimento 
Penal, face ao elevado número de voluntários cadastrados, o 
SAR possibilitará a este prestar Assistência religiosa em ou-
tros Estabelecimentos Penais.

Art. 4º - A Instituição religiosa, para fins de credencia-
mento de seus representantes, será classificada conforme a 
fé professada.

Art. 5º - As equipes que representarão as Instituições 
Religiosas, para fins de credenciamentos, deverão ser com-
postas por, no mínimo, 2 (duas) e no máximo 7 (sete) pessoas, 
cuja atividade será voluntária, isenta de qualquer espécie de 
remuneração e de qualquer vínculo jurídico com o Estado do 
Maranhão.

 
Art. 6º - Cabe aos funcionários da SEJAP, da SAHP e do 

SAR, em conjunto, supervisionar e controlar as atividades dos 
voluntários da Assistência religiosa durante a permanência no 
interior dos Estabelecimentos Penais.

Art. 7º - A programação dos eventos será analisada em 
conjunto pela SAHP, pelo SAR, pelos Diretores dos Estabele-
cimentos Penais e pelos voluntários religiosos, cuja dinâmica, 
cronologia e horários constarão de documento próprio. Em 
caso de dissensão entre as partes caberá à SAHP a decisão 
final.

§ 1º - A assistência religiosa prevista será realizada nos 
dias e horários estabelecidos, competindo aos Diretores dos 
Estabelecimentos Penais a tomada de todas as medidas rela-
tivas à garantia da segurança dos eventos.

§ 2º - A assistência religiosa deve ser realizada em am-
biente de respeito, de modo a não incomodar os internos que 
dela não participem, sendo proibida a sua celebração, com ou 
sem utilização de microfone, em volume incompatível com o 
local.

§ 3º - A assistência religiosa prestada pelos voluntários 
das instituições se destina exclusivamente aos internos.

§ 4º - Considera-se visita especial ao Estabelecimento 
Penal aquela procedida pelo voluntário religioso no desempe-
nho de suas atividades.

§ 5º - A visita de Autoridade Eclesiástica, pastor ou minis-
tro de confissão religiosa para Assistência religiosa exclusiva a 
algum dos internos dar-se-á nos moldes da visita social.

§ 6º - As situações que ensejarem assistência religiosa 
especial ao interno serão avaliadas exclusivamente pelo SAR 
e pelo Diretor do Estabelecimento Penal.

§ 7º - Não será permitido ao voluntário religioso prestar 
assistência religiosa no Estabelecimento Penal em que exista 
interno com o qual tenha parentesco até o 4º (quarto) grau.

Art. 8º - A assistência religiosa observará a religião ou 
crença professada pelos internos.

Art. 9º - Cabe ao voluntário religioso, quando no desem-
penho de suas atividades nos Estabelecimentos Penais, ob-
servar as seguintes normas:

I - Trajar-se de forma adequada ao ambiente, com vesti-
mentas de cores diferentes das utilizadas no Sistema Prisional 
e com dizeres legíveis, identificadores da Instituição Religiosa;

II - Não trajar uniformes privativos das Forças Armadas, 
Policiais, Corpo de Bombeiros e de Agentes Penitenciários;

III - Não portar joias, bijuterias, celulares e/ou similares;

PORTARIA N° 252, DE 10 DE AGOSTO DE 2015
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IV - Portar crachás de identificação contendo os dizeres 
do “voluntário religioso”, que será devolvido no setor de per-
manência do Estabelecimento ao sair;

V - Portar apenas o livro de instrução religiosa, bloco de 
papel e caneta transparente;

 
 
 
VI - Não se apresentar sob o efeito de álcool ou de subs-

tância entorpecente;

VII - Portar objetos religiosos indispensáveis e condizen-
tes com a natureza da assistência religiosa, desde que não re-
presentem risco à segurança do interno e do Estabelecimento 
Penal.

Parágrafo Único. Materiais diversos daqueles descrimi-
nados nas alíneas anteriores não poderão ser utilizados na 
Assistência Religiosa, salvo com autorização prévia e por es-
crito do SAR.

Art. 10º - A assistência religiosa dar-se-á, preferencial-
mente nos dias úteis.

§ 1º - Caso a assistência religiosa se dê em dia de visita 
social ou íntima, os voluntários religiosos terão prioridade na 
fila de entrada.

§ 2º - Os voluntários religiosos serão revistados de acor-
do com o decreto N° 27.640, de 25 de agosto de 2011, o qual 
em seu Art. 166, determina que são isentos da revista manual 
complementado com o inciso IX que diz, que os representan-
tes religiosos, desde que devidamente credenciados:

a) Serão somente revistados através de revista mecâ-
nica como determina o próprio DECRETO acima citado, que 
disciplina o funcionamento dos estabelecimentos penais do 
Estado - MA.

b) Os voluntários devem respeitar as normas de segu-
rança dos Estabelecimentos Penais, sendo-lhes devolvidos os 
pertences pessoais recolhidos quando do seu ingresso no Es-
tabelecimento Penal, no final da visita.

§ 3º - Os voluntários religiosos serão previamente cien-
tificados, pelos Diretores de Segurança dos Estabelecimentos 
Penais, a respeito das situações internas que impliquem riscos 
para a sua segurança.

§ 4º - O acesso dos voluntários religiosos aos locais de 
atividade de assistência religiosa será feito com observância 
das regras usuais de segurança devendo ser acompanhados 
por pelo menos 1 (um) agente penitenciário durante o percurso 
e durante a atividade de assistência religiosa, garantindo, con-
tudo, neste momento, a privacidade dos interlocutores.

Art. 11. Será de 2 horas, contados do ingresso no es-
paço Ecumênico e interreligioso, o prazo para a atividade de 
assistência religiosa.

Art. 12. Aos voluntários religiosos, não será permitido 
permanecer no Estabelecimento Penal fora dos horários esta-
belecidos para a prestação da Assistência Religiosa.

Art. 13. É expressamente proibida a comercialização de 
artigos e/ou produtos religiosos, livros e impressos, bem como 
arrecadação de dízimos, contribuições e ofertas a qualquer ti-
tulo, sob pena de descredenciamento.

Art. 14. O(A) voluntário(a) religioso(a) que se envolver 
sentimentalmente com algum dos internos(as) ou se com-
portar de forma inadequada, poderá ter seu credenciamento 
cancelado pelo SAR, após a instauração de procedimento ad-
ministrativo no qual lhe serão garantidos os direitos ao contra-
ditório e à ampla de defesa.

Art. 15. Caberá à Diretoria Administrativa do Estabeleci-
mento Penal encaminhar ao SAR relatórios mensais sobre a 
assistência religiosa.

 
Parágrafo Único. Os relatórios mensais deverão conter 

os seguintes dados:

I - Nomes das restituições religiosas;

II - Nomes dos voluntários religiosos atuantes;

III - Dias e horários da assistência religiosa;

IV - Local (ou locais) da assistência religiosa;

V - Dinâmica da assistência religiosa;

VI - Eventuais problemas causados pelos voluntários re-
ligiosos;

VII - Resultados alcançados com a assistência religiosa 
em relação ao comportamento dos internos;

VIII - Outras informações e comentários relevantes.

Art. 16. Compete à SAHP a tomada de decisões acerca 
de situações não previstas, as quais serão submetidas à sua 
analise pelos Diretores dos Estabelecimento Penais, pelo SAR 
ou pelos voluntários religiosos.

Parágrafo Único. A submissão a analise da SAHP das 
situações não previstas será sempre reduzida a termo e enca-
minhada ao Secretário Adjunto de Atendimento e Humaniza-
ção Penitenciária.

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência, Publique-se e Cumpra-se.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

PORTARIA N° 252, DE 10 DE AGOSTO DE 2015
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PORTARIA N° 549 DE 14 DE AGOSTO DE 2015

Disciplina normas e procedimentos para 
o trabalho dos presos que se encontram 
nas unidades prisionais administradas 
pela Secretária de Estado de Administra-
ção Penitenciária. 

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária 
no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I e II, do 
art.69 da Constituição Estadual, e com fulcro no Decreto nº 
27.549, de 13 de julho de 2011, e na Lei Federal nº 7.210, de 
11 de julho de 1984 e,

Considerando a necessidade de eliminar a circulação de 
dinheiro dentro das unidades prisionais do Estado Maranhão, 
administradas por esta SEJAP;

Considerando a necessidade de eliminar custos pelo 
transporte dos respectivos valores, e realização do pagamento 
de forma segura e mais ágil;

Considerando a necessidade do controle e da transpa-
rência nos pagamentos, com a ampliação dos mecanismos de 
cidadania a pessoa privada de liberdade;

Considerando a necessidade do cumprimento do que 
preceitua a Lei de Execução Penal,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Portaria estabelece normas e procedimentos 
para o trabalho e pagamento dos presos do Estado, observado 
o disposto no Decreto nº 27.549, de 13 de julho de 2011 e Lei 
de execução penal.

Art. 2º O trabalho do preso, como dever social e condi-
ção de dignidade humana, terá finalidade educativa e produti-
va, objetivando, ainda, sua qualificação profissional.

§ 1º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho, não implicando vínculo 
empregatício.

Parágrafo único. Os presos contratados e regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT não integrarão a for-
ma de pagamento desta Portaria.

§ 2º O trabalho do preso será pautado pela legislação 
pertinente à higiene e à segurança no trabalho.

Art. 3º A jornada de trabalho do preso não será inferior 
a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com repouso semanal 
não remunerado, de preferência aos domingos ou feriados.

 
§ 1º Poderá ser atribuído horário especial de trabalho 

aos presos designados para os serviços de artesanato, con-
servação e manutenção do estabelecimento penal devendo a 
unidade:

I - fomentar um ambiente de aprendizado e de troca de 
experiência aos artesãos, para que aprendam a qualificar seus 
produtos, realizar vendas de seus artesanatos e a diversificar 
o artesanato.

II - qualificar o conjunto das peças ou produtos resultan-
tes da atividade dos artesãos como economicamente produti-
vo ou como ocupação não produtiva.

§ 2º O período de descanso e o repouso semanal não 
serão remunerados, nem importarão em remição de pena, nos 
termos da lei.

§ 3º O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho, 
por acidente, continuará a beneficiar-se com a remição, pelo 
período do afastamento, desde que apresente atestado médi-

co que comprove sua incapacidade ao trabalho.

Art. 4º O Estado poderá contratar seguro contra aciden-
tes de trabalho em benefício do preso.

§ 1º Na ausência da contratação do referido seguro pelo 
Estado, aos conveniados caberá promover a sua devida con-
tratação.

§ 2º Nas atividades de trabalho de presos intermedia-
das pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, 
à entidade conveniada competirá o pagamento do seguro de 
que trata o caput, conforme valor a ser definido em portaria.

Art. 5º A remuneração do preso será fixada antes do iní-
cio da atividade, em quantia não inferior a ¾ (três quartos do 
salário mínimo).

§ 1º É permitido o pagamento do preso por produção, 
respeitado o piso do caput.

§ 2º O preso faz jus à remuneração dos dias e horas 
efetivamente trabalhados, sendo possível o pagamento pro-
porcional aos dias e horas trabalhados ou à quantidade pro-
duzida.

Art. 6º A remuneração auferida pelo trabalho do preso 
deverá:

I - atender ao ressarcimento do Estado pelas despesas 
incorridas com a sua manutenção, em 15%(quinze por cento) 
da remuneração;

II - constituir pecúlio em conta judicial, em 25%(vinte e 
cinco) por cento da remuneração;

III - atender à assistência ao preso, familiares e peque-
nas despesas de caráter pessoal nos termos da lei civil, em 
60% (sessenta por cento) da remuneração.

§ 1º A entidade conveniada deverá depositar a remune-
ração do preso em valor nunca inferior a ¾ do salário con-
forme disciplina o art.5º, em conta bancária desta Secretaria, 
que será indicada na celebração do convênio, destinada ao 
recebimento da remuneração dos presos.

§ 2º A remuneração auferida pelo preso será destinada 
também à indenização dos danos causados pelo delito que lhe 
foi imputado, desde que não tenham sido reparados por outro 
meio e que haja determinação judicial nesse sentido, incidindo 
sobre a parcela da remuneração destinada à assistência ao 
preso, familiares e pequenas despesas de caráter pessoal.

 
§ 3º O cartão magnético para pagamento à assistência 

ao preso, familiares e pequenas despesas de caráter pessoal, 
não poderá ficar na posse do preso, devendo ser entregue ao 
responsável autorizado pelo preso, mediante termo de entre-
ga e autorização assinado pelo preso e responsável, devendo 
constar cópia do documento de identidade civil, com posterior 
juntada ao prontuário prisional.

§ 4º A remuneração destinada à assistência ao preso, 
família e pequenas despesas de caráter pessoal do preso de-
verá ser depositada em conta benefício criada para o preso, 
ou caso, declare não querer receber o valor na conta benefício 
ou não a possua, o valor será creditado em conta judicial para 
constituição do pecúlio.

§ 5º Os depósitos judiciais destinados à constituição da 
conta pecúlio deverão ser identificados pelo número do CPF 
do preso.

§ 6º Os recursos destinados à constituição do pecúlio do 
preso somente poderão ser resgatados mediante determina-
ção judicial ou decisão expressa que faça constar no alvará 
de soltura, progressão ao regime prisional aberto, livramento 
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condicional, extinção de punibilidade por cumprimento integral 
ou indulto, com posterior apresentação a instituição bancaria 
juntamente com seus documentos pessoais.

Art. 7º Nas atividades de trabalho externo à entidade 
conveniada ficará responsável pelo transporte e alimentação 
dos presos, procedendo o seu pagamento da seguinte forma:

I - o transporte poderá ser executado diretamente pela 
conveniada, por meio de fretamento, ou através de forneci-
mento de auxílio para utilização do transporte púbico, por meio 
de cartão magnético;

II - a alimentação poderá ser fornecida diretamente pela 
conveniada ou por meio de auxílio disponibilizado em cartão 
magnético;

Art. 8º A entidade conveniada poderá requerer a disponi-
bilização não remunerada do preso, destinada à sua profissio-
nalização ou capacitação para o exercício do trabalho, desde 
que por um único período de até 30 (trinta) dias corridos.

Parágrafo único. A capacitação ou treinamento deve-
rá ser realizada juntamente com a Supervisão de Trabalho e 
Renda e a Supervisão de Educação e Profissionalização.

Art. 9º As benfeitorias realizadas pelas entidades conve-
niadas nas unidades prisionais, relacionadas ao trabalho dos 
presos, deverão atender aos critérios legais e administrativos 
necessários à sua realização e não obrigarão o Estado ao res-
sarcimento das despesas decorrentes de sua construção.

Art. 10. O trabalho autônomo de artesanato com expres-
são econômica poderá ser comercializado pela SEJAP.

§ 1º O valor arrecadado na comercialização deverá ser 
depositado integralmente em conta benefício criada para o 
preso ou, caso não a tenha, em conta judicial.

§ 2º É vedada a aquisição, pelo estabelecimento prisio-
nal, dos insumos e matérias primas necessários ao trabalho 
do artesão.

Art. 11. A SEJAP poderá editar normas complementares 
à operacionalização do disposto nesta portaria.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

PORTARIA N° 549 DE 14 DE AGOSTO DE 2015
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PORTARIA Nº 563, DE 21 DE AGOSTO DE 2015

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art.3° do 
Decreto Estadual n° 27.549, de 13 de julho de 2011, conside-
rando a necessidade de disciplinar a identificação de servido-
res, seja qual for o tipo de vínculo e área de atuação no âmbito 
das Unidades Administrativas ou Prisionais da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária - SEJAP,

RESOLVE:

Art. 1º. Disciplinar o uso de balaclava, outros acessó-
rios análogos e a identificação no uniforme do servidor público, 
efetivo ou temporário, em cargo, emprego ou função pública 
pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária - SEJAP.

Art. 2º. É obrigatório o uso da tarjeta de identificação, 
que deverá ser afixada do lado direito do peito e deverá conter 
apenas o sobrenome do agente público e o tipo sanguíneo, 
devendo ser utilizada na camisa, blusa, gandola, colete e aga-
salho.

§1º. A camiseta de gola olímpica ou polo deverá conter-
bordado na própria peça, o nome do agente público e o tipo 
sanguíneo do lado direito do peito:

I - nome na cor preta nos uniformes brancos e branco 
nos demais uniformes, tamanho mínimo de 1cm e máximo de 
1,5cm de altura por no máximo 13cm de comprimento;

II - tipo sanguíneo, na cor vermelha e mesma tipografia e 
tamanho utilizada no nome.

§2º. O uso da tarjeta de identificação é dispensável ape-
nas no traje forense, desde que o crachá esteja visível.

Art. 3º. Fica proibido o uso de balaclava, peça acessória 
do fardamento, e outros acessórios análogos que impossibili-
tem ou dificultem a identificação, no interior de todas as unida-
des da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 
- SEJAP que tenham ou não natureza penal, salvo para os 
casos previstos em legislação própria e para o Grupo Especial 
de Operações Penitenciárias - GEOP, durante as intervenções 
táticas, sendo obrigatória a identificação por meio de numera-
ção nos uniformes.

 
I - no início de cada plantão caberá ao Chefe de Equipe 

elaborar a escala de serviço, atribuindo a cada integrante um 
respectivo número, bem como sua posição de ação no grupa-
mento, anotando tudo em livro próprio;

II - a numeração deverá ser confeccionada em três có-
pias, em tecido preto com no mínimo dois dígitos na cor branca 
com tinta especial para tecidos ou bordada nos tamanhos:

a) 5cm x 5cm, com letra em fonte calibri, tamanho nº 100, 
uma cópia deverá ser fixada no braço esquerdo da manga do 
uniforme, 5 cm abaixo do ombro, voltada para fora;

b) 7cm x 8cm, com letra em fonte calibri, tamanho nº 200, 
deverá ser afixada do lado direito do peito;

c) 10cm x 11cm, com letra em fonte calibri, tamanho nº 
300, a terceira cópia, do mesmo número, deverá ser fixada na 
parte posterior do colete acima da escápula (abaixo da nuca)

III - o uso da numeração é obrigatório para todos os inte-
grantes e em todos os plantões;

IV - em hipótese alguma o colete poderá ser trocado du-
rante o plantão;

V - caberá ao Chefe de Equipe fiscalizar e controlar to-

dos os procedimentos e intervenções táticas;

VI - é vedada a confecção do número diretamente no 
tecido do colete/capa tática e não poderá ser afixada por tiras 
de velcro, apenas com velcro integral;

VII - o uso da numeração não dispensa a obrigatoriedade 
da tarjeta de identificação;

Art. 4º. Cabe ao Diretor da Unidade Prisional orientar e 
fiscalizar quanto ao uso do uniforme, de acordo com a legisla-
ção vigente.

§1º. Caso o agente público não cumpra a legislação vi-
gente quanto ao uso do uniforme, cabe ao Diretor da Unidade 
Prisional notificá-lo sobre o uso correto e encaminhar, imedia-
tamente, procedimento preliminar à Corregedoria do Sistema 
Penitenciário.

§2º. A violação de quaisquer dos dispositivos contidos 
nesta portaria será considerada falta grave.

§3º. A omissão do Diretor quanto ao não uso ou uso in-
correto do uniforme pelos seus subordinados, sujeitará às san-
ções administrativas cabíveis, sem prejuízo das penalidades 
cíveis e criminais.

Art. 5º. Todo servidor público, efetivo ou temporário, em 
cargo, emprego ou função pública pertencente ao Quadro de 
Pes- soal da Secretaria de Estado de Administração Penitenci-
ária - SEJAP, quando presentes nas Unidades Administrativas 
que não tenham natureza penal, deverão usar crachás.

Parágrafo único. A Supervisão de Recursos Humanos 
da SEJAP providenciará a confecção, por meio da Unidade 
Gestora da Atividade Meio - UGAM, dos crachás de identifica-
ção funcional.

Art. 6º. Revoga-se a Portaria nº 189, de 15 de setembro 
de 2014.

Art. 7º. Os casos omissos e excepcionais serão resolvi-
dos pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária 
do Maranhão.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
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PORTARIA Nº 491, DE 28 DE JULHO DE 2015

Delega competência aos Diretores das 
Unidades Prisionais do Estado do Ma-
ranhão para instaurarem Investigações 
Preliminaresde Servidores e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA, no uso das atribuições que lhe conferem o 
inciso VI, do artigo 69, da Constituição Estadual, e inciso III, do 
art. 235, da Lei 6.107, de 27 de julho de 1994,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica delegada aos Diretores das Unidades Pri-
sionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciá-
ria, a competência para instaurar Investigação Preliminar- IP, 
nas ocorrências adstritas a suas respectivas unidades, sem 
prejuízo da competência da Corregedoria, para apuração de 
notícias de irregularidades no âmbito do corpo funcional des-
sas Unidades Prisionais.

Art. 2º. A notícia de irregularidade no âmbito do quadro 
funcional das Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária deverá ser objeto de apuração 
imediata, mediante Investigação Preliminar - IP, na esfera da 
Unidade Prisional, que após encerrar seus trabalhos, no prazo 
de até 10 (dez) dias, encaminhará os autos à Corregedoria 
para análise conclusiva e instauração ou não de Sindicância 
ou Processo Administrativo Disciplinar.

§ 1º. O prazo acima mencionado excepcionalmente po-
derá ser prorrogado uma única vez, em igual período, desde 
que motivadamente e atendidos os critérios da conveniência, 
e demonstrada à necessidade de diligências reportadas indis-
pensáveis para elucidação e conclusão dos fatos.

§ 2º. No caso de ocorrer à necessidade de diligências re-
portadas indispensáveis à elucidação do caso, que porventura 
não poderão ser realizadas no prazo conferido pela presente 
portaria, a autoridade instauradora deverá encaminhar o fei-
to imediatamente á Corregedoria, indicando na oportunidade 
qual ou quais diligências não puderam ser realizadas em tem-
po hábil.

Art. 3º. A investigação preliminar será instaurada me-
diante portaria da lavra do diretor da respectiva Unidade Pri-
sional, que nomeará servidor para apuração da irregularidade.

Art. 4º. O diretor da unidade prisional poderá orientar ou 
avocar, a qualquer tempo, a competência para a condução da 
Investigação Preliminar instaurada.

 
Art. 5º. A Investigação Preliminar consiste no levan-

tamento de informações, coleta de dados, oitivas e relatório 
conclusivo, sugerindo arquivamento ou na necessidade, ins-
tauração e apuração, havendo indícios mínimos de autoria e 
materialidade, em Sindicância ou Processo Administrativo Dis-
ciplinar de possível falta praticada.

Art. 6º O Corregedor da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária poderá baixar regulamentação comple-
mentar, que assegure a uniformidade na tramitação e regulari-
dade de procedimento administrativo disciplinar em referência.

Art. 7º. Os Diretores deverão encaminhar à Corregedo-
ria as ocorrências de irregularidade no âmbito do corpo funcio-
nal das suas respectivas Unidades Prisionais da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária, bem como cópia das 
portarias de instauração das Investigações Preliminares.

Art. 8º. No caso de envolvimento do diretor da unidade 
prisional em irregularidade desta natureza nas suas respecti-
vas Unidades Prisionais, caberá a Corregedoria apurar a irre-

gularidade.

Art. 9º. A Corregedoria poderá avocar, a qualquer tem-
po, a Investigação Preliminar instaurada pelo diretor da unida-
de prisional, mediante despacho fundamentado; instaurando 
portaria para a apuração da irregularidade e apensando aos 
novos autos a Investigação Preliminar instaurada pelo diretor 
da unidade prisional.

Parágrafo único. Todos os objetos apreendidos que ti-
verem relação com o fato infracional, o diretor deverá encami-
nhar à Corregedoria para sua guarda e responsabilidade.

Art. 10. Nos casos específicos de fuga, homicídio e sui-
cídio, consumado ou tentado, o diretor da unidade prisional 
deverá formalizar em 48 (quarenta e oito) horas mediante o 
preenchimento de relatório, conforme modelos (anexos 01 e 
02), enviando cópia à Corregedoria do Sistema Penitenciário, 
através de correio eletrônico institucional.

§1º- O Relatório deverá estar acompanhado obrigatoria-
mente de cópias dos seguintes documentos:

a) Livro de Ocorrência da Unidade Prisional com o regis-
tro detalhado das circunstâncias do fato;

b) Ofício de comunicação do fato ao juízo competente;

c) Boletim de Ocorrência Policial;

d) Escala de Plantão dos servidores e funcionários ter-
ceirizados, referente ao dia do fato, com designação dos pos-
tos efetivamente ocupados no momento do fato;

e) Informações individuais do(s) presos(s) envolvido(s) 
- (SIISP);

f) Comprovação de atendimento ou socorro médico.

g) Laudo Pericial do IML e/ou ICRIM.

§ 2º - Os diretores poderão encaminhar cópias de outros 
documentos relevantes relacionados ao caso e que contribu-
am no esclarecimento dos fatos.

§ 3º - O descumprimento injustificado da presente de-
terminação poderá configurar infração disciplinar prevista no 
art. 32, IV c/c art. 33, XX, XXXVI, da Lei 8.593 de 27 de abril 
de 2007 -Estatuto do Agente Penitenciário, e art. 209, IV c/c 
art. 214, da Lei 6.107/1994 - Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Estado do Maranhão.

 
Art. 11. Compete à Corregedoria da Secretaria de Es-

tado de Administração Penitenciária o apoio técnico às auto-
ridades elencadas no art. 1°, para o fiel cumprimento desta 
Portaria.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. SÃO LUÍS/MA, 28 DE JULHO DE 2015.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ALEXANDRE BENIGNO PEREIRA
Corregedor do Sistema Pentenciário

PORTARIA Nº 491, DE 28 DE JULHO DE 2015



149
IR PARA O SUMÁRIO

PORTARIA Nº 763, DE 11 NOVEMBRO DE 2015

Dispõe sobre o acesso de veículos au-
tomotores nas dependências das Uni-
dades Prisionais administradas pela 
Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art.3° do 
Decreto Estadual n° 27.549, de 13 de julho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º. A regulamentação do acesso de veículos auto-
motores nos estacionamentos internos das Unidades Prisio-
nais geridas pela Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária será regulado por esta Portaria.

§1º Os veículos automotores são classificados em:

I - oficiais: pertencentes a administração direta, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ainda que 
locados, de qualquer um dos poderes, com indicação expres-
sa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão 
ou entidade em cujo nome o veículo será registrado;

II - particulares:

a) fornecedores e prestadores de serviço: veículos que 
transportam alimentos, mercadorias ou que realizam algum 
tipo de serviço sob interesse da Administração Penitenciária;

 
b) visitantes: veículos pertencentes a familiares, repre-

sentantes religiosos, colaboradores, palestrantes, voluntários, 
cooperadores de políticas sobre drogas, advogados e quais-
quer outros visitantes não compreendidos no inciso I e na alí-
nea “a” do inciso II;

c) servidores: veículos pertencentes ou não a servidor 
público, mas guiado por este, seja ele efetivo, comissionado 
ou temporário, em cargo, emprego ou função pública perten-
cente ao quadro de pessoal do Poder Legislativo, Executivo ou 
Judiciário, lotados ou não na Unidade Prisional.

§1º É vedado, sob qualquer hipótese, o acesso à Unida-
de Prisional de veículo automotor sem placa.

§2º O acesso dos veículos indicados na alínea “a” do 
inciso II é excepcional e ocorrerá sempre com autorização pré-
via da Direção Geral ou da Direção de Segurança da Unidade 
Prisional.

§3º Os veículos previstos na alínea “a” do inciso II que 
eventualmente tenham que acessar a Unidade Prisional deve-
rão permanecer no estacionamento interno somente o tempo 
necessário para carga e descarga, período em que deverão 
ser devidamente monitorados.

§4º Os procedimentos de revista previstos neste artigo 
deverão observar o disciplinado nos artigos 162 e seguintes do 
Decreto nº 27.640, de 25 de agosto de 2011.

Art. 2º. Fica terminantemente proibido o acesso de veí-
culos particulares nas dependências das Unidades Prisionais 
geridas por esta Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária, salvo o previsto no §2º do artigo 1º desta Portaria, 
sob as condições disciplinadas nesta Portaria.

Art. 3º. O acesso de veículos oficiais fica autorizado 
dentro dos limites e sob as condições legais estabelecidas em 
cada Unidade Prisional, tais como revista e controle de aces-
so.

Art. 4º. O Agente Público responsável pelo controle de 

acesso de veículos na Unidade Prisional deverá realizar os 
seguintes procedimentos para acesso de veículo automotor 
autorizado:

I - identificar o veículo visualmente, realizando o controle 
detalhado de suas características, bem como da hora de en-
trada e saída;

II - para o caso de veículo que possua película protetora 
que dificulte a visibilidade por parte do Agente Público, este 
solicitará ao condutor que baixe os vidros a distância, que des-
ligue os faróis e acenda as luzes internas;

III - identificar, registrar e revistar o condutor e/ou pas-
sageiro;

IV - inspecionar a parte externa, por todos os lados do 
veículo e parte inferior, incluindo o porta-malas, bem como car-
gas, encomendas e demais objetos que se encontrem em seu 
interior;

V - realizar a revista eletrônica pessoal, exceto se estiver 
integrando grupo de escolta;

VI - fechar o portão, trancando-o com cadeado;
 
VII - revistar novamente o veículo quando este deixar a 

Unidade Prisional, registrando a saída, bem como do condutor 
e eventuais ocupantes.

§1º A identificação e revista dos veículos, condutores e 
passageiros deve ser feita em local apropriado de modo a não 
comprometer a segurança da Unidade Prisional e dos servi-
dores.

§2º Após estacionado e realizados os procedimentos 
previstos neste artigo, o condutor e/ou passageiro não pode-
rão mais acessar o veículo, que não seja no momento de dei-
xar a Unidade Prisional.

Art. 5º. Os casos omissos nesta Portaria serão sanados 
pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária.

Art. 6º. A violação do disposto nesta Portaria sujeitará os 
envolvidos a responsabilização administrativa.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
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PORTARIA Nº 761, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015

Dispõe sobre o emprego de munições, 
equipamentos e instrumentos de menor 
potencial ofensivo, menos letais e letais 
e o uso da força pelo servidor público, 
efetivo ou temporário, em cargo, em-
prego ou função pública perten cente ao 
Quadro de Pessoal da Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3° do 
Decreto Estadual n° 27.549, de 13 de julho de 2011, conside-
rando a necessidade de disciplinar a gestão e o emprego de 
equipamentos e munições e o uso de Instrumentos de Menor 
Potencial Ofensivo e o uso progressivo da força pelo servidor 
público, efetivo ou temporário, em cargo, emprego ou função 
pública pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária, resolve:

CAPÍTULO I
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Art. 1º. O uso da força por servidores e prestadores de 
serviço da Secretaria de Administração Penitenciária deverá 
obedecer os princípios da Legalidade, Necessidade, Propor-
cionalidade, Moderação e Conveniência, conforme se segue:

I - Princípio da Conveniência: a força não poderá ser 
empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar 
danos de maior relevância do que os objetivos legais preten-
didos.

II - Princípio da Legalidade: os Agentes Públicos só po-
derão utilizar a força para a consecução de um objetivo legal e 
nos estritos limites da lei.

III - Princípio da Moderação: o emprego da força pelos 
Agentes Públicos deve sempre que possível, além de propor-
cional, ser moderado, visando sempre reduzir o emprego da 
força.

IV - Princípio da Necessidade: determinado nível de 
força só pode ser empregado quando níveis de menor inten-
sidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais 
pretendidos. 

V - Princípio da Proporcionalidade: o nível da força utili-
zado deve sempre ser compatível com a gravidade da ameaça 
representada pela ação do opositor e com os objetivos preten-
didos pelo Agente Público.

Art. 2º. Deverá ser observado, ainda, os princípios que 
regem o uso da força por órgãos, autoridades ou Agentes Pú-
blicos:

I - excepcionalidade do uso da força;

II - prioridade dos métodos de negociação sobre o en-
frentamento;

III - busca de soluções negociadas para situações de cri-
se;

IV - solução pacífica dos conflitos;

V - prevalência dos direitos fundamentais;

VI - prioridade da utilização de meios não letais, em detri-
mento de armas de fogo e outros meios potencialmente letais;

VII - prioridade da utilização de meios não violentos;
VIII - proporcionalidade entre o meio utilizado e o perigo 

a ser evitado;

IX - planejamento das ações táticas de intervenção, com 
realização permanente de análises de risco e gestão de crises;

X - treinamento constante dos Agentes Públicos e Autori-
dades responsáveis pela aplicação da Lei;

XI - responsabilização dos Agentes Públicos ou Autori-
dades que atuem em desacordo com as diretrizes do uso pro-
gressivo da força;

XII - imediata assistência ao indivíduo ferido ou em situ-
ação de risco de vida;

XIII - cooperação entre autoridades e comunidade.

§1º Os Agentes Penitenciários, os Auxiliares de Seguran-
ça Penitenciária e as Autoridades responsáveis pela aplicação 
da Lei no Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão serão 
submetidos a avaliações periódicas, de modo a constatar a 
aptidão física e psíquica para o exercício da atividade.

§2º Nenhum Agente Penitenciário ou autoridade poderá 
portar arma de fogo ou qualquer outro instrumento potencial-
mente letal sem treinamento específico para essa finalidade.

Art. 3º. O uso da força e de armas de fogo só é permitido 
quando outros meios menos gravosos se revelarem ineficazes 
ou incapazes de produzir o resultado pretendido.

Art. 4º. Quando indispensável o uso da força ou de ar-
mas de fogo, o Agente Penitenciário ou autoridade deverá:

I - utilizar moderadamente os recursos e agir na propor-
ção da gravidade da infração e do objetivo legítimo a ser al-
cançado;

II - minimizar danos e ferimentos;

III - respeitar e preservar a vida humana;

IV - assegurar que qualquer indivíduo ferido ou afetado 
receba assistência e cuidados médicos o mais rápido possível.

Parágrafo único. Sempre que o uso da força ou de 
armas de fogo acarretar ferimento ou morte, o fato deve ser 
imediatamente comunicado aos superiores do Agente Peniten-
ciário ou Autoridade Penitenciária competente, à Defensoria 
Pública e ao Ministério Público.

Art. 5º. É vedado o uso de armas de fogo contra pesso-
as, exceto:

I - em legítima defesa própria ou de outrem contra ame-
aça iminente de morte ou ferimento grave; e

II - para impedir crime que envolva séria ameaça à vida.

Parágrafo único. Em qualquer caso, o uso letal inten-
cional de armas de fogo só poderá ser feito quando inevitável 
à proteção da vida.

Art. 6º. Nas hipóteses do art. 5º, o Agente Penitenciário 
ou Autoridade deve identificar-se e avisar prévia e claramente 
a respeito da intenção de recorrer ao uso de armas de fogo, a 
não ser que o procedimento:

I - represente risco indevido para o executor;

II - acarrete risco de morte ou dano grave; ou

III - seja claramente inadequado ou inútil, dadas as cir-
cunstâncias do caso.

Art. 7º. A utilização de arma de fogo por Agentes ou Au-
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toridades de aplicação da lei deve ser imediatamente comu-
nicada por escrito aos superiores, com a descrição detalhada 
dos motivos que a ensejaram.

Art. 8º. Nos veículos das equipes de Escolta e as porta-
rias das Unidades Prisionais, deverão estar equipadas com os 
seguintes itens:

I - kit de primeiros socorros;

II - instrumentos de comunicação entre si e com tercei-
ros;

III - instrumentos não letais de uso da força.

CAPÍTULO II
REUNIÕES PERIFÉRICAS OU DENTRO DA ÁREA DE 

SEGURANÇA DE UNIDADES

Art. 9º. O uso da força contra manifestantes só poderá 
ser feito em caso de abuso do direito de reunião, conforme 
o inciso XVI do art. 5º da Constituição Federal, nos termos 
seguintes:

I - ao dispersar grupos ilegais, mas não violentos, de-
ve-se evitar o uso da força, ou, quando tal não for possível, 
restringi-la ao mínimo necessário;

II - ao dispersar grupos violentos em áreas de interesse 
do Sistema Penitenciário do Maranhão, só se poderá fazer uso 
de armas de fogo quando não for possível usar outros meios 
menos perigosos, esgotadas todas as demais alternativas e 
apenas nos termos estritamente necessários.

Parágrafo único. No caso do inciso II, deverão ser ob-
servadas as regras dos artigos 5º e 6º desta Portaria.

CAPÍTULO III
DO GERENCIAMENTO DE SITUAÇÕES DE DISTÚRBIO 

CIVIL E OUTRAS CRISES

Art. 10. Será estruturado gabinete de gestão de crise, 
com designação prévia de autoridade de comando e formação 
de equipe tática, responsável por fazer frente a situações de 
distúrbio civil ou outros tipos de crise e estabelecer negociação 
para normalizar a situação e evitar o uso da força ou de armas 
de fogo.

Art. 11. Situações de distúrbio civil, intramuros ou extra-
muros, não autorizam o desrespeito a qualquer das diretrizes 
desta portaria.

CAPÍTULO IV
DO USO DA FORÇA

SEÇÃO I
Do Uso da Força Contra Pessoa Presa

Art. 12. O uso da força contra pessoa presa só é permiti-
do quando estritamente necessário para manter a segurança e 
a ordem na instituição, ou quando existir ameaça à segurança 
pessoal. Art. 13. Não podem ser utilizadas armas de fogo con-
tra pessoa presa, exceto em caso de legítima defesa própria 
ou de outrem contra ameaça iminente de morte ou ferimento 
grave, ou quando estritamente necessário para impedir fuga, 
nos termos dos artigos 5º e 6º.

SEÇÃO II
Das Responsabilidades

Art. 14. Respondem pelo abuso da força ou pelo des-
cumprimento das diretrizes do uso progressivo da força:

I - a autoridade responsável pela ordem ilegal ou abu-
siva;

II - os executores da ordem, na medida de sua culpabi-
lidade.

Parágrafo único. A autoridade que tenha ou deva ter 
conhecimento do uso ilegítimo da força ou armas de fogo por 
seus subordinados responde pelo descumprimento das diretri-
zes desta portaria, caso não tenha tomado todas as providên-
cias ao seu alcance a fim de impedir, reprimir ou comunicar 
tal uso.

Art. 15. O descumprimento desta portaria constitui infra-
ção disciplinar, na forma do regime jurídico a que esteja vincu-
lado o agente ou autoridade, sem prejuízo da responsabiliza-
ção penal e civil.

Art. 16. Na ocorrência de emprego de Instrumentos de 
Menor Potencial Ofensivo, o Agente Público responsável pelo 
uso deve prestar comunicado interno, imediatamente, justifi-
cando a ação, utilizando o ANEXO II desta Portaria.

Parágrafo único. Somente será permitida a substituição 
do estoque de munição, equipamentos e instrumento de me-
nor potencial ofensivo, munições químicas, munições e armas 
letais e menos letal ou acessórios de quaisquer uma destas à 
Unidade Prisional ou administrativa pleiteante mediante apre-
sentação de cópia do relatório constante no ANEXO II desta 
portaria, especificando o emprego de cada munição, devida-
mente preenchido e assinado.

Art. 17. Cabe ao Diretor geral e de segurança da Uni-
dade Prisional orientar e fiscalizar quanto ao uso da força por 
servidores penitenciários e do emprego de quaisquer instru-
mentos de menor potencial ofensivo, de acordo com a legisla-
ção vigente.

§1º. Caso o Agente Público não cumpra a legislação 
vigente quanto ao uso da força por servidores penitenciários 
e do emprego de quaisquer instrumentos de menor potencial 
ofensivo, cabe ao Diretor da Unidade Prisional notificá-lo sobre 
o uso correto e encaminhar, imediatamente, procedimento pre-
liminar à Corregedoria do Sistema Penitenciário.

§2º. A violação de quaisquer dos dispositivos contidos 
nesta Portaria será considerada falta grave.

§3º. A omissão dos Diretores geral e de segurança quan-
to ao uso incorreto uso da força por servidores penitenciários 
e do emprego irregular de quaisquer instrumentos de menor 
potencial ofensivo pelos seus subordinados, sujeitará às san-
ções administrativas cabíveis a ambos, sem prejuízo das pe-
nalidades cíveis e criminais.

Art. 18. É proibido e responderá administrativamente, 
sem prejuízo das penalidades cíveis e penais aquele que por-
tar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transpor-
tar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, em-
pregar, manter sob guarda ou ocultar munição, equipamentos 
e instrumento de menor potencial ofensivo, munições quími-
cas, munições e armas letais e menos letal ou acessórios de 
quaisquer uma destas, de propriedade do Estado, para fins 
particulares.

Art. 19. No caso de roubo, furto, perda ou extravio muni-
ção, equipamentos e instrumento de menor potencial ofensivo, 
munições químicas, munições e armas letais e menos letal ou 
acessórios de quaisquer uma destas, institucionais, exige-se 
ao agente público a realização da devida comunicação a Au-
toridade Policial e à Secretaria Adjunta de Segurança Peniten-
ciária, para as providências cabíveis, devendo ser instaurada 
sindicância ou processo administrativo.

§1º. Nos casos de roubo a que se refere o caput deste 
artigo, provado que o fato se consumou em decorrência de 
conduta desidiosa ou negligente caberá a esse agente públi-
co o ressarcimento ao erário dos valores correspondentes ao 
equipamento, sem prejuízo da responsabilização civil, criminal 
e administrativa.
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§2º. Nos casos de furto, perda ou extravio caberá ao 
agente público, o ressarcimento ao erário dos valores corres-
pondentes ao equipamento, sem prejuízo da responsabiliza-
ção civil, criminal e administrativa.

SEÇÃO III
Dos Conceitos

Art. 20. Para os efeitos desta Portaria, considera-se:

I - técnicas de menor potencial ofensivo: conjunto de pro-
cedimentos empregados em intervenções que demandem o 
uso da força, através do uso de instrumentos de menor po-
tencial ofensivo, com intenção de preservar vidas e minimizar 
danos à integridade das pessoas;

II - munição de menor potencial ofensivo: munições pro-
jetadas e empregadas, especificamente, para conter, debilitar 
ou incapacitar temporariamente pessoas, preservando vidas 
e minimizando danos à integridade das pessoas envolvidas;

III - equipamentos de menor potencial ofensivo: todos os 
artefatos, excluindo armas e munições, desenvolvidos e em-
pregados com a finalidade de conter, debilitar ou incapacitar 
temporariamente pessoas, para preservar vidas e minimizar 
danos à sua integridade; 

IV - instrumento de menor potencial ofensivo: conjunto 
de armas, munições e equipamentos desenvolvidos com a fi-
nalidade de preservar vidas e minimizar danos à integridade 
das pessoas;

V - menos letal: Munições Químicas e Menos Letais são 
aquelas projetadas para incapacitar pessoal ou materialmente, 
minimizando mortes e/ou ferimentos, bem como evitar danos 
indesejáveis à estrutura física da Unidade Prisional e ao meio-
-ambiente;

VI - arma menos letal: artefatos ou armas desenvolvidos 
com o intuito de neutralizar, sem causar morte dos envolvidos 
e evitar consequências menos gravosas sobre os não comba-
tentes;

VII - agentes químicos: toda substância que, por sua ati-
vidade química, produza efeito incapacitante, fumígeno ou in-
cendiário quando empregado intencionalmente para esse fim.

SEÇÃO IV
Os Tipos de Instrumentos e Técnicas Autorizadas

Art. 21. Deverá ser estimulado e priorizado, sempre que 
possível, o uso de técnicas e instrumentos de menor poten-
cial ofensivo, pelos servidores penitenciários, de acordo com 
a especificidade da função operacional, sem se restringir às 
unidades especializadas.

Parágrafo único. Somente é permitida a utilização de 
instrumentos de menor potencial ofensivo se plenamente jus-
tificável.

Art. 22. Todo agente público que, em razão da sua fun-
ção, possa vir a se envolver em situações de uso da força, 
deverá portar sempre que possível 2 (dois) instrumentos de 
menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção neces-
sários à atuação específica, independentemente de portar ou 
não arma de fogo.

Art. 23. Os objetivos na performance de projéteis cinéti-
cos menos letais é deter um oponente sem causar-lhe lesões 
que necessitem cuidados médicos especiais, e sem causar-
-lhe debilidade ou dano permanente. 

§1º. O atirador deve ter o cuidado de atirar preferencial-
mente nas pernas, evitando, sempre que possível, disparos 
na(o):

I - barriga;

II - tórax;

§2º. É proibido disparos na(o):

I - cabeça;

II - pescoço.

Art. 24. O uso da força deverá obedecer ao modelo geral 
tratado no ANEXO I, do primeiro nível para o último, cada nível 
representa um aumento na intensidade de força.

§1º. A interpretação do ANEXO I se dá, na escala que 
se move:

I - daquelas opções que são mais reversíveis para aque-
las que são menos reversíveis;

II - daquelas que oferecem menor certeza de controle 
para aquelas que oferecem maior certeza.

§2º. Quanto mais o agente avança na escala de nível, 
maior será a necessidade de precisar a justificativa posterior-
mente.

Art. 25. A utilização de materiais menos letais por profis-
sionais habilitados fica condicionada às seguintes situações:

I - espargidores químicos (agente lacrimogêneo ou pi-
menta): em ocorrências, operações, tumultos ou equivalentes, 
motins e rebeliões de presos, quando superadas pelo opera-
dor de segurança pública as possibilidades de verbalização ou 
controle de contato (imobilização) ao infrator;

II - granadas explosivas e de alta emissão, e munições 
químicas de lançamento: em ocorrências envolvendo reféns, 
operações, tumultos ou equivalentes, motins e rebeliões de 
presos, quando superadas pelo operador de segurança públi-
ca as possibilidades de verbalização e negociação;

III - munições de impacto controlado em elastômero (bor-
racha): em operações, tumultos ou equivalentes, motins e re-
beliões de presos, em casos excepcionais, antecedendo o uso 
de arma de fogo, bem como quando restarem superados a 
verbalização, a negociação, o uso de espargidores, granadas 
explosivas e de alta emissão, bem como de munições quími-
cas de lançamento; ou em momentos específicos da opera-
ção, do tumulto, do motim ou da rebelião, em que a agressão 
pelo infrator seja iminente, expondo a risco a integridade física 
do operador de segurança pública ou de terceiro, cuja conduta 
profissional deverá ser pontual, visando a afastar o risco pro-
duzido. 

IV - dardos de dispositivo elétrico incapacitante: em ocor-
rências, operações, tumultos ou equivalentes, motins e rebeli-
ões de presos, quando superadas pelo operador de segurança 
pública as possibilidades de verbalização ou controle de con-
tato (imobilização) ao infrator, e como meio que anteceda o 
uso de arma de fogo.

CAPÍTULO V
DOS RECURSOS E EQUIPAMENTOS

SEÇÃO I
De uso dos Inspetores Penitenciários e Agentes 

Penitenciários de Grupos Especiais

Art. 26. São recursos e equipamentos de uso do Grupo 
Especial de Operações Penitenciária - GEOP:

I - rádio HT em cada equipe;

II - lanterna;

III - tonfa;
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IV - capacete antitumulto e/ou balístico;

V - óculos táticos;

VI - colete balístico;

VII - caneleiras, joelheiras e cotoveleiras;

VIII - máscara anti-gás;

IX - escudo antitumulto e/ou balístico;

X - arma portátil/arma longa com bandoleira;

XI - dispositivo elétrico incapacitante;

XII - arma de porte/arma curta, quando em área externa 
da Unidade Prisional;

XIII - algemas;

XIV - espargidor/Spray de Pimenta, quando aplicável; e

XV - granadas, munições químicas e não letais.

Art. 27. São recursos e equipamentos de uso do Gru-
po Intervenção Rápida:

I - rádio HT em cada equipe;

II - lanterna;

III - tonfa;

IV - capacete antitumulto e/ou balístico;

V - óculos táticos;

VI - colete balístico;

VII - caneleiras, joelheiras e cotoveleiras;

VIII - máscara anti-gás;

IX - escudo antitumulto e/ou balístico;

X - arma portátil/arma longa com bandoleira com muni-
ções de impacto controlado em elastômero.

XI - algemas;

XII - espargidor/Spray de Pimenta/ dispositivo elétrico in-
capacitante, quando aplicável; e

XIII - granadas, munições químicas e não letais.

SEÇÃO II
De uso dos Inspetores Penitenciários e Agentes 

Penitenciários da Portaria de Identificação

Art. 28. São recursos e equipamentos de uso dos Inspe-
tores Penitenciários e Agentes Penitenciários da Portaria de 
Identificação:

I - rádio HT em cada equipe;

II - telefone;

III - computador com acesso ao SIISP;

IV - algemas;

V - tonfas;

VI - colete balístico;

VII - arma de porte/arma curta;

VIII - arma portátil/arma longa com bandoleira;

IX - espargidor/Spray de Pimenta ou dispositivo elétrico 
incapacitante, quando aplicável.

Art. 29. São recursos e equipamentos de uso dos Auxi-
liares de Segurança Penitenciária da Portaria de Identificação:

I - rádio HT em cada equipe;

II - tonfas;

III - algemas; e

IV - Colete balístico;

SEÇÃO III
De Uso dos Agentes de Serviço nos Pavilhões

Art. 30. São recursos e equipamentos de uso dos Inspe-
tores Penitenciários e Agentes Penitenciários nos Pavilhões/
Alas/Galerias:

I - rádio HT em cada Pavilhão/Ala/Galeria;
 
II - tonfas;

III - algemas;

IV - Colete balístico; e

V - espargidor/Spray de Pimenta ou dispositivo elétrico 
incapacitante, quando aplicável.

VI - arma portátil/arma longa com bandoleira com muni-
ções de impacto controlado em elastômero.

VII - arma de porte/arma curta, excepcionalmente em 
operações que demandem seu emprego e sempre com autori-
zação prévia, formal e pontual.

Art. 31. São recursos e equipamentos de uso dos Auxilia-
res de Segurança Penitenciária nos Pavilhões/Alas/Galerias:

I - rádio HT em cada Pavilhão/Ala/Galeria;

II - tonfas;

III - algemas; e

IV - Colete balístico;

V - espargidor/Spray de Pimenta ou dispositivo elétrico 
incapacitante, na ausência de Inspetor Penitenciário ou Agen-
te Penitenciário na equipe.

SEÇÃO IV
De Uso dos Demais Agentes da Equipe de Segurança

Art. 32. São recursos e equipamentos de uso dos de-
mais membros da Equipe de Segurança, salvo se em atividade 
administrativa:

I - rádio HT em cada equipe;

II - algema e suas respectivas chaves;

III - tonfa;

IV - Colete balístico.

V - arma portátil/arma longa com bandoleira quando nas 
guaritas ou equipes de escolta;

VI - espargidor/Spray de Pimenta ou dispositivo elétrico 
incapacitante, quando aplicável;

VII - arma de porte/arma curta, quando em área externa 
da Unidade Prisional;

PORTARIA Nº 761, DE 11 NOVEMBRO DE 2015



154
IR PARA O SUMÁRIO

VIII - granadas, munições químicas e não letais;

IX - equipamentos de combate a incêndio, quando com-
por equipe de brigadista:

a) hidrantes;

b) mangueiras;

c) lances de mangotes;
d) esguichos reguláveis; e

e) extintores de incêndio com carga de água e de pó quí-
mico.

SEÇÃO V
De Uso da Equipe de Primeiros Socorros

Art. 33. A Equipe de Primeiros Socorros fará uso dos re-
cursos e equipamentos necessários e disponíveis na Unidade 
Prisional, de modo a propiciar que os atendimentos sejam rea-
lizados de forma satisfatória.

SEÇÃO VI
De Uso da Equipe de Manutenção

Art. 34. A Equipe de Manutenção deverá ter sempre à 
mão as ferramentas e outros equipamentos necessários à rea-
lização de serviços próprios da sua área de atuação.

Parágrafo único. Os profissionais integrantes da Equipe 
de Manutenção zelarão pela conservação das ferramentas e 
equipamentos colocados à sua disposição, sob pena de res-
ponsabilização nas esferas administrativa e/ou criminal.

CAPÍTULO VI
DA HABILITAÇÃO E TREINAMENTO COM 

INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO

Art. 35. O Treinamento com Instrumentos de Menor Po-
tencial Ofensivo é destinado aos Agentes do GEOP, das uni-
dades prisionais empenhados em realizar escoltas externas à 
Unidade, na segurança externa (muralhas e portarias) e dos 
Grupos de Intervenção Rápida tendo como objetivo habilitar e 
aperfeiçoar os conhecimentos acerca dos procedimentos que 
serão empregados em intervenções que demandem o uso da 
força, visando preservar vidas e minimizar danos à integridade 
física das pessoas.

Art. 36. Sempre que um novo tipo de instrumento de me-
nor potencial ofensivo for adquirido deverá ser estabelecido 
um módulo de treinamento específico com vistas à habilitação 
dos agentes de segurança penitenciários.

Art. 37. São Diretrizes que deverão ser abordadas em 
todas os treinamentos sobre o uso da força:

a) os agentes de segurança pública não deverão dispa-
rar armas de fogo contra pessoas, exceto em casos de legíti-
ma defesa própria ou de terceiros;

b) não é justificável o disparo de arma de fogo contra 
veículo, a não ser que represente um risco imediato de morte 
ou de grave ferimento aos agentes ou a terceiros;

c) em qualquer situação, a implementação do uso da 
força deverá estar em conformidade com os princípios da le-
galidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e con-
veniência;

d) os chamados “disparos de advertência” não são con-
siderados práticas aceitáveis, em razão da imprevisibilidade 
de seus efeitos. 

Art. 38. O emprego de materiais não letais em instrução 
tem por objetivo elevar o nível de adestramento, pela prepara-
ção individual e coletiva dos operadores de segurança pública, 
para o aproveitamento eficaz desse recurso.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39. É assegurado acompanhamento psicológico 
permanente aos agentes e autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei.

Art. 40. Os casos omissos e excepcionais serão resolvi-
dos pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária.

Art. 41. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
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ANEXO I
Nível 1 2 3 4 5 6

Efetuar 
Prisão Prisão com uso da força

Indicativo 
de

Atividade
Ameaça Desconhecida Atividade Criminosa

Atividade 
de Elevado 

Risco
Suspeito Normativo Cooperativo Resistência 

Passiva
Resistência 

Ativa
Agressão não 

Letal
Agressão 

Letal
Agente 
Público

Presença 
do Agente 

Público
Verbalização Controle de 

Contato
Controle 

Físico
Táticas 

Defensivas 
não Letais

Força Letal

Uma vez que existam resistências e agressões em varia-
das formas e graus de intensidade, o Agente público terá que 
adequar sua reação à intensidade da agressão, estabelecen-
do formas de comandar e direcionar o suspeito, provendo seu 
controle. 

O uso progressivo da força pode ser dividido em níveis 
diferentes, de forma gradual e progressiva. Os níveis de força 
deverão ser aplicados conforme se adequar melhor às circuns-
tâncias dos riscos encontrados, bem como a ação dos indiví-
duos envolvidos durante determinada crise: 

a) Nível 1 - Cinza - Presença física
A mera presença física, muitas vezes, será o suficiente 

para conter determinadas situações de conflitos.

b) Nível 2 - Azul - Verbalização
Baseia-se na habilidade de comunicação, em que a 

mensagem é muito importante.
A escolha correta das palavras a serem empregadas 

poderá produzir eficácia na resolução do conflito, através de 
negociação, mediação e persuasão.

É de extrema importância manter o contato visual com 
o indivíduo, manter o tom de voz no intuito de conquistar a 
confiança do mesmo e estar preparado para elevá-lo caso per-
ceba algo de errado.

Evite discutir, procure não ficar nervoso mantendo o pro-
fissionalismo sem desferir ameaças, até que a situação esteja 
contornada.

c) Nível 3 - Verde - Controle de contato ou controle de 
mãos livres

Em determinadas situações poderá ser possível dominar 
o indivíduo fisicamente, utilizando-se de técnicas de imobiliza-
ção e condução.

d) Nível 4 - Amarelo - Técnicas de submissão (controle 
físico) 

Emprego de força suficiente para superar a resistência 
do indivíduo, permanecendo vigilante em relação aos sinais de 
um comportamento mais agressivo.

e) Nível 5 - Laranja - Táticas defensivas não-letais
Caracteriza-se pela utilização de todos os métodos não-

-letais, através de forçamento de articulações e uso de equipa-
mento de impacto (p.ex. tonfas).
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PORTARIA Nº 263, DE 12 ABRIL DE 2016

Regulamenta a expedição de Certidão 
de Recolhimento para Auxílio-reclusão.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3° do 
Decreto Estadual n° 27.549, de 13 de julho de 2011, atenden-
do a previsão do parágrafo único do artigo 80 da Lei nº. 8.213, 
de 24 de julho de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º O presente dispositivo regulamenta a solicitação, 
elaboração e entrega da Certidão de Recolhimento para Auxí-
lio-reclusão.

Art. 2º. A certidão poderá ser solicitada tanto pelo pre-
so(a), quanto por seu dependente, desde que comprovada a 
relação de parentesco, obedecendo o modelo contido no Ane-
xo I desta Portaria, devendo conter, obrigatoriamente:

I - nome completo da pessoa que está sob custódia;

II - filiação;

III - data de nascimento do(a) preso(a);
 
IV - tipo de prisão: se flagrante ou decorrente de manda-

do de prisão, bem como o seu motivo;

V - nome da unidade prisional;

VI - data da prisão e/ou recolhimento;

VII - data de validade da declaração;

VIII - tipo de prisão: se temporária, provisória, preventiva 
ou definitiva e, no caso desta, qual o regime prisional fixado.

Parágrafo único. A certidão somente poderá ser solici-
tada na Unidade Prisional em que a pessoa presa estiver sob 
custódia.

Art. 3º. Compete exclusivamente ao Diretor Geral da 
Unidade Prisional a expedição da Certidão de Recolhimento 
para Auxílio-reclusão, a qual será entregue ao solicitante me-
diante recibo.

Art. 4º. A Certidão de Recolhimento para Auxílio-reclu-
são terá validade de 90 dias, a contar da data da expedição.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

MURILOANDRADEDEOLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO PARA AUXÍLIO-
RECLUSÃO

Certifico, para os devidos fins que, o nacional <<NOME 
COMPLETO DO PRESO(A)>>, filho de <<Nome da mãe e 
do pai>>, nascido em DD/MM/AAA, atualmente custodiado 
<<provisoriamente, temporariamente e/ou definitivamente, e 
se definitivamente, informar o regime prisional>> nesta Unida-
de Prisional desde DD/MM/ AAA, em virtude de <<Flagrante 
convertido em preventiva ou prisão imposta por sentença pe-
nal condenatória>> até a presente data. A presente certidão 
possui validade de 90 a partir da emissão.

Cidade, UF, DD de MMMMM de AAAA.
Diretor Geral da Unidade Prisional
<<NOME DA UNIDADE>
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PORTARIA Nº 197, DE 25 MAIO DE 2016

Dispõe sobre a remoção de servidores 
no âmbito da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de  
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3° 
do Decreto Estadual n° 27.549, de 13 de julho de 2011, com 
fundamento no art. 44 da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. A remoção do servidor público, efetivo ou tem-
porário, em cargo, emprego ou função pública pertencente ao 
Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária - SEAP é disciplinada por esta Portaria.

Art. 2º. Para os efeitos desta Portaria, considera-se:

I - remoção: a movimentação do servidor público, a pedi-
do, por permuta ou de ofício, entre unidades da SEAP;

II - unidade administrativa: todas as unidades da SEAP 
que não tenham natureza penal;

III - unidade prisional: todas as unidades da SEAP que 
tenham natureza penal.

 
CAPÍTULO II

DOS TIPOS DE REMOÇÃO

Art. 3º. A remoção dar-se-á:

I - a pedido do servidor público, formalmente apresenta-
do e com atendimento condicionado aos critérios da Adminis-
tração Pública;

II - por permuta, quando há a troca do local de exercício 
laboral entre dois servidores que se comprometam, reciproca-
mente, a assumir as atividades a serem desempenhadas;

III - de ofício, que é a movimentação de local do exercício 
laboral por interesse e conveniência da Administração Pública.

Art. 4º. É condição para a solicitação da remoção a pedi-
do o cumprimento do estágio probatório.

Art. 5º. Os requerimentos de remoção, obrigatoriamen-
te, deverão ser realizados através dos formulários específicos, 
conforme cada caso, os quais serão disponibilizados unica-
mente através do site www.seap.ma.gov.br, da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária.

§1º. Somente serão considerados os pedidos de remo-
ção protocolizados diretamente no Protocolo Geral da SEAP, 
via física ou eletrônica, através do correio eletrônico protoco-
lo@seap.ma.gov.br.

§2º. Os pedidos de remoção deverão ser protocolizados, 
preferencialmente, em dias úteis e durante o horário de expe-
diente.

Seção I
Das Remoções a Pedido

Art. 6º. A remoção a pedido deverá ser formalmente pro-
tocolizada pelo servidor público acompanhada com o preen-
chimento do formulário de remoção a pedido, além de anexar 
cópia do último contracheque.

Parágrafo único. Os requerimentos de remoção a pedi-

do deverão respeitar o equilíbrio entre o número de servidores 
fixados para a unidade de origem e de destino, além de ser 
condicionada a ciência do diretor ou gestor da unidade de ori-
gem.

Seção II
Das Remoções por Permuta

Art. 7º. A remoção por permuta deverá ser requerida 
pelos servidores interessados e devidamente protocolizada 
acompanhada do formulário de remoção por permuta, além de 
anexar cópia do último contracheque de ambos os solicitantes.

Parágrafo único. A permuta dar-se-á somente nos ca-
sos em que os servidores sejam pertencentes a mesma carrei-
ra, cargo e área de atuação da vaga ofertada.

Seção III
Das Remoções de Ofício

Art. 8º. A remoção de ofício deverá ser formalizada por 
meio do preenchimento do formulário próprio, a ser realizado 
pela Secretaria Adjunta competente, ficando sob responsa-
bilidade da SGP a juntada do contracheque mais recente do 
servidor.

Art. 9º. As remoções de ofício somente poderão ser 
autorizadas pela Subsecretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, a qual observará o interesse e conveniência da 
Administração Pública.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE REMOÇÃO

Seção I
Das Competências

Art. 10. Compete à Supervisão de Gestão de Pessoas 
- SGP a divulgação mensal, até o dia dez de cada mês, de 
edital no site www.seap.ma.gov.br, em que relacione a oferta 
de vagas, por cargo, unidades e funções disponíveis, para fins 
de preenchimento através de remoção.

§1º. A SGP deverá aguardar o prazo de 04 (quatro) dias 
úteis, contando com a data da publicação, para iniciar o pro-
cessamento das demandas.

§2º. Findo o prazo, com ou sem interessados, a SGP 
deverá tomar providências no sentido de suprir a falta de ser-
vidores na referida unidade.

Art. 11. As remoções a pedido, devidamente anuídas pe-
los diretores ou gestores das unidades de origem, obedecerão 
a disponibilidade de vagas constante no edital periódico da 
SGP, que ficará responsável pelo processamento deste, bem 
como pelo subsídio à Subsecretaria da SEAP das informações 
necessárias para a avaliação do requerimento.

§1º. Os requerimentos de remoção serão julgados pela 
Subsecretaria de Estado de Administração Penitenciária, a 
qual observará o interesse e conveniência da Administração 
Pública.

§2º. Os resultados dos pedidos de remoção serão divul-
gados no site www.seap.ma.gov.br.

§3º. Da decisão de indeferimento caberá recurso, devi-
damente motivado, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da 
publicação, a ser protocolizado no Protocolo Geral da SEAP.

§4º. Será considerado intempestivo o recurso protocoli-
zado fora do prazo previsto no parágrafo anterior, o que se fará 
mediante comprovação de protocolo de e-mail.

§5º. O recurso será inicialmente remetido à SGP, caben-
do a esta encaminhá-lo ao Titular da SEAP, para deliberação.
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Art. 12. Serão consideradas como critério para a análise 
do pleito de remoção, sucessivamente, as seguintes priorida-
des:

I - o servidor doente cujo pedido de remoção for para 
a localidade de tratamento, mediante apresentação de laudo 
médico;

II - o servidor que tiver cônjuge ou filho doente, para a 
localidade de tratamento destes, mediante apresentação de 
laudo médico; 

III - o servidor casado, para a localidade em que resida o 
cônjuge, mediante comprovação;

IV - o servidor estudante, em curso superior ou profis-
sionalizante, com pedido de remoção para a localidade onde 
se encontra o estabelecimento de ensino, mediante compro-
vação;

V - dentre os servidores públicos que solicitaram remo-
ção, aquele com o maior tempo de serviço na carreira a que 
pertencer seu cargo efetivo.

Parágrafo único. Para fins de desempate, observar-se-
-á a preferência ao servidor de mais idade.

Seção II
Dos Impedimentos para Solicitar a Remoção

Art. 13. Não poderá participar do processo de remoção 
o servidor público que:

I - ainda estiver em período de estágio probatório na data 
da apreciação do requerimento de remoção, salvo no mesmo 
polo da lotação;

II - tiver sido condenado por sanção disciplinar nos últi-
mos 2 (dois) anos, contados a partir da data de requerimento 
de remoção;

III - tiver menos de 90 (noventa) dias de contrato tempo-
rário assinado.

Art. 14. O servidor que for removido por permuta ou a 
pedido, fica impedido, pelo prazo de um ano, de concorrer a 
nova remoção, a contar do último pedido deferido, previsão 
esta que não se aplica no caso de remoção de ofício.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Os requerimentos de remoção que forem deferi-
dos serão imediatamente comunicados pela SGP aos servido-
res interessados, devendo esta providenciar as apresentações 
destes imediatamente nas unidades de destino.

§1º. Somente com a conclusão do processo de remoção 
e expedição da portaria indicando o novo local para exercício 
das atribuições funcionais é que o servidor poderá se apresen-
tar no novo local de trabalho.

§2º. Será expedida Portaria tanto à unidade de origem 
quanto a de destino formalizando a nova lotação do servidor.

§3º. O servidor somente poderá se apresentar na uni-
dade de destino e o diretor ou gestor aceitá-lo, mediante a 
Portaria assentando a remoção.

 
§4º. Caso o servidor interessado se apresente na unida-

de de destino sem a Portaria fixando sua nova lotação, ficará 
sujeito a bloqueio do salário ou extinção contratual, conforme o 
caso, bem como o diretor ou gestor desta responderá adminis-
trativamente pelo descumprimento de previsão legal.

§5º. É de responsabilidade dos diretores ou gestores das 
unidades envolvidas o controle fidedigno dos servidores nela 
lotados, devendo as ausências injustificadas serem devida-

mente registradas e informadas à SGP.

Art. 16. Todos os servidores públicos têm o direito de 
solicitar sua remoção para qualquer unidade da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária, ficando sua análise e 
deliberação vinculadas ao atendimento das disposições cons-
tantes nesta Portaria e a necessidade do serviço.

Parágrafo único. É proibido exigir, oferecer ou receber, 
para si ou para outrem, dinheiro ou vantagem em razão da 
remoção, direta ou indiretamente, ainda que fora da função.

Art. 17. Os casos omissos e excepcionais serão resolvi-
dos pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária.

Art. 18. Fica revogada a Portaria nº. 631, de 18 de se-
tembro de 2015.

Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Republicada por Incorreção.

ANEXO I
Requerimento de Remoção a Pedido

ANEXO II
Requerimento de Remoção por Permuta

ANEXO III
Requerimento de Remoção de Oficio

Fluxo I
REMOÇÃO A PEDIDO

Fluxo II
REMOÇÃO POR PERMUTA

Fluxo III
REMOÇÃO POR OFICIO
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PORTARIA Nº 512, DE 16 DE JUNHO DE 2016

 Dispõe sobre o procedimento de expe-
dição e arquivamento de documentos 
civis básicos dos(as) presos(as) das 
Unidades Prisionais administradas pela 
Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária - SEAP.

CONSIDERANDO o Decreto nº. 6.289, de 6 de dezem-
bro de 2007, que estabelece o compromisso nacional pela er-
radicação do sub-registro civil de nascimento e ampliação do 
acesso à documentação básica: cadastro de pessoas físicas 
- CPF, carteira de identidade ou registro geral - RG e carteira 
de trabalho e previdência social - CTPS;

CONSIDERANDO o Convênio Nº 022012-UMF-TJMA 
que tem por objeto a implantação de parceria entre o TJ-MA, 
SEAP, FERJ, SSP-MA, SEDIHC, VIVA Cidadão, 27º CSM, 
TER-MA, SEMCAS e Superintendência Regional do Trabalho 
e Emprego no Estado do Maranhão, visando melhorar a aces-
sibilidade dos apenados, egressos e familiares às políticas pú-
blicas, através do fornecimento da documentação básica, na 
perspectiva de fornecimento da sua reintegração social e com 
o intuito de garantir o acesso destes aos direitos fundamentais, 
tais como acesso à saúde, educação entre outros;

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3° do 
Decreto Estadual n°. 27.549, de 13 de julho de 2011,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. Na acolhida do preso pelo Sistema Penitenciário, 
o Especialista Penitenciário - Assistente Social deverá certi-
ficar se este possui a documentação básica completa e em 
sendo o caso diligenciará junto a família para que providencie 
o encaminhamento destes ou de cópia da Certidão de Nasci-
mento ou casamento, a fim de que o RG e CPF possam ser 
providenciados.

§1º. Os documentos civis básicos ficarão arquivados na 
contracapa do Prontuário Geral Padronizado Jurídico - PGPJ, 
após a ficha de identificação do preso.

§2º. Se o preso possuir apenas a Certidão de Nascimen-
to ou Certidão de Casamento, o Especialista Penitenciário - 
Assistente Social deverá providenciar a emissão de RG e CPF.

CAPÍTULO II
DA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO

Art. 2º. No caso de emissão tardia da 1ª via da Certidão 
de Nascimento, o Especialista Penitenciário - Assistente Social 
deverá:

I - preencher o formulário de hipossuficiência em atendi-
mento individualizado, que conterá a data e local de nascimen-
to, filiação, sendo assinado pelo(a) preso(a); e

II - protocolar a solicitação no site do Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão (www.tjma.jus.br), no link “Cidadão” / 
“Monitoramento Carcerário - Solicitação”.

§1º. Para a emissão da 2ª via da Certidão de Nascimento 
ou Casamento o Especialista Penitenciário - Assistente Social 
deverá ser adotado o mesmo procedimento previsto nos inci-
sos I e II deste artigo.

§2º. Caso o(a) preso(a) seja separado ou divorciado é 
importante orientá-lo sobre a necessidade de levar a sentença 

da separação ou divórcio ao cartório em que ocorreu o casa-
mento para que seja averbada a Certidão de Casamento.

§3º. A Certidão de Casamento substitui definitivamente a 
Certidão de Nascimento, mesmo que a pessoa tenha se sepa-
rado judicialmente ou se divorciado, caso em que na Certidão 
de Casamento estará averbada a sentença da separação judi-
cial e/ou o divórcio.

CAPÍTULO III
DA EMISSÃO DE RG

Art. 3º. Para a emissão de 1ª ou 2ª via de RG do preso, 
o Especialista Penitenciário - Assistente Social deverá solicitar 
junto a Direção Administrativa e Atendimentos ou Adjunta da 
Unidade Prisional as seguintes providências, conforme cada 
caso:

I - presos custodiados na região metropolitana de São 
Luís: realizar o agendamento de apresentação do(a) preso(a) 
no posto permanente do Instituto de Identificação situado no 
Centro de Observação Criminológica e Triagem de São Luís 
(COCTS);

II - presos de Unidades Prisionais localizadas no interior 
do Estado do Maranhão: escoltar o preso até um posto do Viva 
Cidadão, seguindo todas as orientações para a aquisição do 
referido documento.

III - presos em Unidades Prisionais localizadas em mu-
nicípios que não possuem postos do Viva Cidadão, o Espe-
cialista Penitenciário - Assistente Social deverá procurar o 
responsável na prefeitura do município ligado ao Instituto de 
Identificação do Maranhão, para que o procedimento de emis-
são de RG seja efetivado, seguindo todas as orientações para 
a aquisição do referido documento, sendo 1ª ou 2º via.

Parágrafo único. Para a emissão da 2ª via do RG so-
mente será necessária a cópia da Certidão de Nascimento se 
o(a) preso(a) não tiver realizado o procedimento de emissão 
de RG antes do ano de 2002, visto que a partir desta data foi 
implantado Sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification 
System), sigla em inglês do Sistema Automático de Identifica-
ção de Impressões Digitais.

CAPÍTULO IV
DA EMISSÃO DE CPF

Art. 4º. Caso o(a) preso(a) não possua Cadastro de Pes-
soa FísI - ca - CPF, será necessário que o Especialista Peni-
tenciário - Assistente Social providencie:

I - uma cópia da original do RG atestada com a original, 
datada e assinada com a matrícula do Especialista Penitenci-
ário supracitado;

II - a elaboração de Certidão de Recolhimento, conforme 
regulado pela Portaria SEAP nº. 263, de 12 de abril de 2016;

III - protocolar a solicitação do referido documento pelo 
site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (www.tjma.
jus.br), no link “Cidadão” / “Monitoramento Carcerário - Solici-
tação”;

§1º. A cópia do CPF será encaminhada para o e-mail do 
profis- sional solicitante.

§2º. Todo documento a ser anexado no sistema do Tri-
bunal de Justiça deverá obrigatoriamente estar em formato de 
PDF - Portable Document Format (Formato Portátil de Docu-
mento).

PORTARIA Nº 512, DE 16 DE JUNHO DE 2016
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CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º. A emissão de qualquer dos documentos de que 
trata esta Portaria é gratuita, conforme convênio relacionado 
no preâmbulo.

Art. 6º. O Especialista Penitenciário - Assistente Social 
deverá cuI - dar para que o preso(a) beneficiado(a) com saída 
temporária leve consigo um dos documentos básicos de iden-
tificação com foto, desde que:

I - o preso seja advertido por escrito da necessidade de 
retornar com o documento, sob pena de abertura de procedi-
mento disciplinar;

II - sejam tomadas as devidas cautelas para que cópia 
conferida com a original reste juntada no PGPJ do preso.

Parágrafo único. A documentação civil básica será de-
finitivamente devolvida para o(a) preso(a) somente nos casos 
de liberdade definitiva.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. DÊ-SE CIENCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

PORTARIA Nº 512, DE 16 DE JUNHO DE 2016



161
IR PARA O SUMÁRIO

PORTARIA Nº 517, DE 16 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre a detecção de substâncias 
psicoativas de nutrizes presas, através 
de seus filhos lactentes via exame labo-
ratorial de urocultura, referente as Unida-
des Prisionais do Sistema Peniten ciário 
gerido pela Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária - SEAP e dá 
outras providencias.

CONSIDERANDO a necessidade de manter a proteção 
inte- gral dos filhos lactentes no âmbito da Unidades Prisio-
nais, bem como a prevenção quanto ao uso de substâncias 
psicoativas, psicotrópicas ou medicações de uso crônico de 
forma indevida;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação nº. 199/2016 
- PIJ, de 05 de abril de 2016, e a necessidade de conscienti-
zação da população carcerária feminina, notadamente quanto 
a importância do aleitamento materno nos 06 (seis) primeiros 
meses de vida;

CONSIDERANDO, outrossim, a necessidade de se iden-
tificar transmissões metabólicas de substâncias psicoativas, 
psicotrópicas ou através da ingestão de medicações de uso 
crônico e de forma indevida, repisa-se, doravante às consultas 
pediátricas regulares sempre que houver suspeitas quanto ao 
uso das referidas substâncias pela nutriz;

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3º do 
Decreto Estadual nº 27.549, de 13 de julho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer diretrizes às presas nutrizes quanto 
ao uso de substâncias psicoativas, psicotrópicas ou substân-
cia química oriunda de medicações de uso crônico de forma 
indevida e que venha causar danos de saúde às crianças lac-
tentes durante o processo de amamentação.

Parágrafo único. A identificação de metabólitos trans-
mitidos através do aleitamento materno será aplicado ordina-
riamente nas consultas pediátricas regulares e extraordinaria-
mente, a critério da direção da unidade, sempre que houver 
fundada suspeita do uso de substância psicoativas pela presa 
nutriz.

Art. 2º. Será assegurado acompanhamento médico ao 
lactente, principalmente nos períodos de pré-natal e pós-parto, 
extensivo à nutriz.

Art. 3º. As nutrizes deverão receber orientações sobre o 
aleI - tamento materno, alimentação complementar saudável, 
crescimento e desenvolvimento infantil enquanto característi-
cas que favorecem a criação de vínculos afetivos e ajudam a 
estimular o desenvolvimento integral da lactente.

Art. 4º. A realização do exame de urina do lactente dar-
-se-á somente com a concordância da nutriz, registrada com 
Termo de Consentimento Esclarecido - Anexo I.

Parágrafo único. Em sendo negativo o resultado do 
exame, este deverá ser arquivado junto ao prontuário de saú-
de da presa.

Art. 5º. Realizado o exame de urocultura nas lactentes 
e havendo resultado positivo quanto aos metabólicos de subs-
tâncias psicoativas, o caso deve ser informado ao Conselho 
Tutelar da jurisdição em que se encontra a Unidade Prisional, 
para deliberar sobre a aplicação de medidas protetivas dos ar-
tigos 101 ou 129 do ECA, bem assim o exame da necessidade 

das comunicações do art. 136, XI e §1º da mesma Lei.

Parágrafo único. Caso a interna nutriz opte por não 
amamentar o filho(a) lactente, o Conselho Tutelar será chama-
do para intervir no critério de escolha entre as famílias pater-
nas ou maternas no que tange a guarda do(a) menor.

Art. 6º. Caso as lactantes optem por amamentar mesmo 
após cientificadas da presença de metabólicos de substância 
psicoativas, psicotrópicas ou substâncias químicas, deverá ser 
facultado a estas a assinatura de Termo de Consentimento Es-
clarecido - Anexo II.

Parágrafo único. Havendo recusa da assinatura do Ter-
mo de Consentimento Esclarecido pela interna nutriz, a situa-
ção deverá ser levada ao conhecimento do Conselho Tutelar.

Art. 7º. As Unidades Prisionais com população carcerá-
ria feminina serão dotadas de seção para gestante e partu-
riente a qual propiciará condições adequadas ao aleitamento 
materno, incumbido a administração penitenciária de propor-
cionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período 
pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar 
as consequências do estado puerperal.

Parágrafo Único. Os profissionais das unidades primá-
rias de saúde no âmbito das Unidades Prisionais desenvol-
verão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando 
planejamento, implementação e avaliação de ações de pro-
moção, proteção e apoio ao aleitamento ma- terno, bem como 
à alimentação complementar saudável e contínua, visando a 
proteção integral do lactente.

 
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Administração Penitenciaria

ANEXO: I
Termo de Consentimento Esclarecido

O objetivo deste Termo de Consentimento Esclarecido 
(TCE) é informar sobre o procedimento preventivo de identifi-
cação de metabólicos de substâncias psicoativas que possam 
ser transmitidas pelo leite materno aos filhos lactentes, o qual 
somente poderá ser realizado com o consentimento da nutriz.

1. A identificação de metabólitos transmitidos através do 
aleI - tamento materno será aplicado ordinariamente nas con-
sultas pediátricas regulares e extraordinariamente, a critério 
da direção da unidade, sempre que houver fundada suspeita 
do uso de substância psicoativas pela presa nutriz.

2. É facultativo às lactantes amamentar, mesmo após o 
dI - agnóstico de presença de metabólicos de substâncias psi-
coativas, psicotrópicas ou substâncias químicas oriundas de 
medicações crônicas e do consequente risco de transmissão 
através do leite materno.

4. Realizado o exame de urocultura nas lactentes e ha-
vendo resultado positivo quanto aos metabólicos de substân-
cias psicoativas, o caso deve ser informado ao Conselho Tute-
lar da jurisdição em que se encontra a Unidade Prisional, para 
deliberar sobre a aplicação de medidas protetivas dos artigos 
101 ou 129 do ECA, bem assim o exame da necessidade das 
comunicações do art. 136, XI e §1º da mesma Lei.

Este documento foi elaborado em duas vias, sendo que 
uma ficará no prontuário de saúde da presa gestante e outra 
de posse desta.

<<Unidade Prisional>> Cidade, UF - Data.
<< Nome da Presa Gestante >>
<< Especialista Penitenciário - Enfermeiro >>

PORTARIA Nº 517, DE 16 DE JUNHO DE 2016
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ANEXO: II
Termo de Consentimento Esclarecido

O objetivo deste Termo de Consentimento Esclarecido 
(TCE) é informar sobre o procedimento preventivo de identi-
ficação de meta- bólicos de substâncias psicoativas que pos-
sam ser transmitidas pelo leite materno aos filhos lactentes.

1. Caso as lactantes optem por amamentar mesmo após 
cientificadas da presença de metabólicos de substância psi-
coativas, psicotrópicas ou substâncias químicas, deverá ser 
facultado a estas a assinatura de Termo de Consentimento 
Esclarecido.

2. A identificação de metabólitos transmitidos através do 
aleitamento materno será aplicado ordinariamente nas consul-
tas pediátricas regulares e extraordinariamente, a critério da 
direção da unidade, sempre que houver fundada suspeita do 
uso de substância psicoativas pela presa nutriz.

3. É facultativo às lactantes amamentar, mesmo após o 
diagnósticode presença de metabólicos de substâncias psico-
ativas, psI - cotrópicas ou substâncias químicas oriundas de 
medicações crônicas e do consequente risco de transmissão 
através do leite materno.

4. Realizado o exame de urocultura nas lactentes e 
havendo resultado positivo quanto aos metabólicos de subs-
tâncias psicoativas, o caso deve ser informado ao Conselho 
Tutelar da jurisdição em que se encontra a Unidade Prisional, 
para deliberar sobre a aplicação de medI - das protetivas dos 
artigos 101 ou 129 do ECA, bem assim o exame da necessi-
dade das comunicações do art. 136, XI e §1º da mesma Lei.

Este documento foi elaborado em duas vias, sendo que 
uma ficará no prontuário de saúde da presa gestante e outra 
de posse desta.

<< Unidade Prisional >> Cidade, UF - Data.
<< Nome da Presa Gestante >>
<< Especialista Penitenciário - Enfermeiro >>

,
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PORTARIA Nº 526, DE 15 DE JULHO DE 2016

Regulamenta os procedimentos de ad-
missão e desligamento de presos junto 
ao Sistema Prisional gerido por esta Se-
cretaria de Estado de Administração Pe-
nitenciária - SEAP.

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 6 9 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3° do 
Decreto Estadual n° 27.549, de 13 de julho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º. Disciplinar por meio do presente normativo os 
procedimentos para admissão e desligamento de presos em 
Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do 
Maranhão geridas pela Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária - SEAP.

Art. 2º. A admissão de presos em Unidades do Sistema 
Penitenciário do Estado do Maranhão dar-seá por:

I - matrícula: quando a Unidade de origem do preso não 
for administrada pela Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária;

II - transferência: quando a Unidade Prisional de origem 
for administrada pela Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária.

TÍTULO I
DA ADMISSÃO DE PRESOS

CAPÍTULO I
DA ADMISSÃO POR MATRÍCULA

Art. 3º. As Unidades Prisionais da Secretaria de Esta-
do de Administração Penitenciária - SEAP admitirão o preso 
mediante apresentação dos seguintes documentos, quando se 
tratar de matrícula:

I - ofício de encaminhamento ou guia de recolhimento as-
sinado pela Autoridade Policial informando a qualificação civil, 
criminal e a natureza da prisão;

II - nota de culpa, mandado de prisão, decisão com for-
ça de prisão ou constar no cadastro de foragidos do Sistema 
de Inteligência, Informação e Segurança Prisional - SIISP, do 
Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão, conforme for 
o caso;

III - guia de requisição, laudo ou outro documento que 
ateste o encaminhamento à realização de exame de corpo de 
delito, quando o preso apresentar lesões aparentes.

§1º O preso, independente do motivo de encaminha-
mento ao Sistema Penitenciário, ao ser admitido deverá ter 
analisado seu cadastro junto ao Sistema Integrado de Gestão 
Operacional - SIGO.

§2º Constatada a existência de mandado(s) de prisão 
pendente(s) de cumprimento, diverso(s) ou igual(is) aos mo-
tivos determinantes da atual motivação de custódia, este(s) 
deverá(ão) ser regularizado(s), se for o caso.

§3º A regularização de ordem de prisão pendente de 
cumprimento ou defasada junto ao Sistema SIGO deverá ser 
intermediada pela Assessoria de Inteligência do Sistema Peni-
tenciário - AISP, acompanhada dos necessários documentos 
comprobatórios de tal situação, para fins de providências junto 
a Polícia Judiciária competente, para finalização da baixa, con-
forme o caso.

§4º Nos casos de admissão por cumprimento de man-
dado de prisão expedido por Juízo de outra Comarca, em não 
havendo outro processo criminal ou inquérito policial em trami-
tação na Comarca onde o preso está admitido, a Direção da 
Unidade Prisional providenciará a transferência deste para a 
Unidade pertencente a Comarca em que foi expedido o referi-
do mandado de prisão, ou para a mais próxima e, para tanto, 
deverá:

I - verificar no PGPJ, por meio do Especialista Peniten-
ciário Jurídico - EPJ, que não há prisão em flagrante e nem 
mandado de prisão na Comarca em que se encontra o preso;

II - providenciar para que o preso passe pelo exame de 
corpo de delito, quando apresentar lesões aparentes.

§5º Nos casos da admissão ocorrer em virtude de cum-
primento de mandado de prisão expedido por outro Estado da 
Federação, desde que não haja processo criminal ou inquérito 
policial no Estado do Maranhão, a Direção da Unidade Prisio-
nal solicitará à Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária 
- SASP que viabilize junto aos órgãos competentes vaga junto 
ao Estado expedidor do mandado de prisão.

Art. 4º. Se a Unidade Prisional da Secretaria de Esta-
do de Administração Penitenciária admitir advogado preso em 
flagrante delito ou por cumprimento de mandado de prisão, a 
Unidade deverá comunicar imediatamente à SASP e à respec-
tiva Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB da 
Comarca local.

Art. 5º. É vedada a admissão de adolescentes, a qual-
quer título, nas Unidades Prisionais da SEAP.

CAPÍTULO II
DA ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA

Art. 6º. As Unidades Prisionais da SEAP admitirão o pre-
so mediante apresentação dos seguintes documentos, quando 
se tratar de transferência:

I - memorando de encaminhamento, assinado pelo dire-
tor geral da Unidade Prisional de origem ou quem lhe fizer às 
vezes, informando nome, filiação e grau de periculosidade do 
preso;

II - Prontuário Geral Padronizado Jurídico - PGPJ;

III - Prontuário de Saúde e outros existentes;

IV - laudo ou documento que ateste a submissão a exa-
me de corpo de delito, quando o preso apresentar lesões.

Art. 7º. Nos casos de transferência o preso será encami-
nhado juntamente com os respectivos prontuários padroniza-
dos, pertencentes, se existentes, e medicação de uso contro-
lado que por ventura faça uso, sob pena de não ser recebido 
pela Unidade Prisional de destino.

Art. 8º. Caso o preso seja proveniente de Centro de Ob-
servação Criminológica e Triagem - COCT, este permanecerá 
com o mesmo uniforme, sendo-lhe permitido ingressar na Uni-
dade com sua roupa íntima desde que previamente revistada 
pela equipe de segurança da Unidade Prisional.

Parágrafo único. É vedada a entrada de roupa íntima 
contendo enchimento, aro ou barbatana.

Art. 9º. Quando houver mandados de prisão em mais de 
uma Comarca, em não havendo processo criminal ou inquérito 
policial em tramitação na Comarca em que o preso se encon-
tra admitido, a definição da Unidade Prisional que receberá a 
transferência obedecerá a seguinte ordem de prioridade:

I - comarca que expediu mandado de prisão temporária; 

II - comarca que expediu mandado de prisão provisória;

PORTARIA Nº 526, DE 15 DE JULHO DE 2016



164
IR PARA O SUMÁRIO

III - comarca que expediu mandado de prisão por conde-
nação a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime 
fechado;

IV - comarca que expediu mandado de prisão por conde-
nação a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime 
semiaberto;

V - comarca que expediu mandado de prisão por conde-
nação a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime 
aberto; e

VI - comarca que expediu mandado de prisão por não 
pagamento de pensão alimentícia.

Art. 10. O preso recapturado, para o qual não haja or-
dem de prisão diversa da recaptura, deverá ser transferido 
para a Unidade Prisional de onde tenha fugido.

CAPÍTULO III
REGRAS GERAIS DE ADMISSÃO

Art. 11. No ato da apresentação do preso à Unidade Pri-
sional para admissão, seja por matricula ou transferência, este 
terá o corpo revistado e os pertences vistoriados na presença 
da equipe que o conduziu e, atentando-se, ainda, no sentido 
de que:

I - o procedimento de revista deverá ser realizado com 
supremacia de força;

II - os pertences e objetos de valor encontrados com o 
preso serão listados em formulários próprios e recolhidos;

III - os servidores responsáveis pelo recebimento deter-
minarão que o preso confira os itens e o valor listados e assine 
os respectivos formulários;

IV - o dinheiro será recolhido em envelope lacrado e en-
caminhado ao Diretor Administrativo e Atendimentos, o qual, 
antes de dar o aceite no protocolo, conferirá o montante na 
presença dos servidores responsáveis pelo recebimento que 
encaminharam os valores;

V - o dinheiro recolhido fora do horário do expediente ad-
ministrativo será conferido e repassado, mediante protocolo, 
ao Chefe de Plantão ou Diretor de Segurança, que oportuna-
mente o encaminhará ao Diretor Administrativo e Atendimen-
tos;

VI - toda vez que o dinheiro for repassado de um setor 
para outro, seu valor deverá ser conferido pelo setor de desti-
no, ainda na presença do responsável pelo setor de origem e 
registrado em livro de protocolo;

VII - os pertences serão empacotados e encaminhados 
para a censura, que determinará quais objetos poderão entrar 
na Unidade;

VIII - o(a) preso(a) deverá ser identificado(a) e cadastra-
do(a) no SIISP/Biometria, conforme procedimento de registro 
de admissão disciplinado nesta Portaria.

Art. 12. Não será admitido na Unidade Prisional o preso 
que apresentar lesões em qualquer parte do corpo, salvo nos 
casos de apresentação da requisição de exame de corpo deli-
to ou sumário de alta hospitalar.

Art. 13. Os casos de não recebimento deverão ser de-
vidamente motivados e registrados na cópia do ofício ou me-
morando de encaminhamento do preso e no Comunicado de 
Ocorrência da Unidade.

Art. 14. Quando encontrado objeto ou pertence ilícito de 
posse do preso, a ocorrência será comunicada imediatamente 
à direção da Unidade Prisional, para providências e eventual 
elaboração de boletim de ocorrência junto a Autoridade Poli-
cial.

Parágrafo único. Toda irregularidade deve ser registra-
da no Comunicado de Ocorrência da Unidade.

Art. 15. Concluídos os procedimentos de verificação 
da documentação jurídica e devidamente revistado o preso e 
seus pertences, bem como adequadamente recolhido e enca-
minhado os montantes, em não havendo outras irregularida-
des, a equipe de escolta que o conduziu poderá ser liberada.

CAPÍTULO IV
DO PROCESSAMENTO DA ADMISSÃO

Art. 16. Constatada a regularidade da documentação, o 
estado físico do preso, realizada a revista em seus pertences, 
devidamente encaminhados os montantes em dinheiro e libe-
rada a equipe de escolta que conduziu o preso, será realizado 
o registro da admissão.

Seção I
Da Entrevista

Art. 17. A admissão se concretizará com o registro no 
Sistema SIISP, sendo o(a) preso(a) submetido(a) a entrevis-
ta detalhada, ocasião em que serão preenchidos, sempre que 
possível, todas as informações lá demandadas, conforme Ins-
truções Operacionais Padrão emitidas pela Assessoria de In-
formação e Tecnologia.

Parágrafo único. Quanto a qualificação civil, a Direção 
Geral da Unidade Prisional deverá tomar todas as cautelas le-
gais através dos recursos disponíveis para somente inserir no 
SIISP informações fidedignas, para tanto, devendo diligenciar 
junto ao Instituto de Identificação, se for o caso.

Seção II
Das Fotografias e Digitais

Art. 18. Ainda durante o processamento da admissão 
no Sistema SIISP, e após o procedimento da entrevista, não 
necessariamente nesta ordem, o preso, conforme Instruções 
Operacionais Padrão, será despido e submetido a procedi-
mento de identificação física e biométrica para imediato lança-
mento das seguintes informações:

I - colheita da identificação biométrica (digital);

II - características físicas;

III - descrição de tatuagens, caso possua, e sinais físicos 
particulares, tais como cicatrizes, sinais, machas, marcas etc.

Art. 19. A fotografia somente será registrada com o preso 
uniformizado, conforme Instruções Operacionais emitidas pela 
Assessoria de Informação e Tecnologia.

Art. 20. A foto será tirada com o preso de frente para 
a régua padronizada do Sistema Penitenciário, com placa e 
número SIISP, perfil esquerdo e perfil direito.

§1º Não será permitido que o(a) identificado(a) seja foto-
grafado(a) sorrindo, desviando o olhar ou fora da postura exi-
gida no caput deste artigo.

§2º A foto deverá ser registrada e lançada imediatamente 
no SIISP.

Art. 21. Todas as digitais serão colhidas por meio de lei-
tor biométrico e registradas no SIISP, devendo ser cadastra-
dos, preferencialmente, o polegar e indicador direito e, alterna-
tivamente, os mesmos dedos do lado esquerdo.

Seção III
Da Finalização do Procedimento de Admissão

Art. 22. Concluída a admissão o preso será encaminha-
do à cela apropriada, de acordo com a determinação do Dire-
tor de Segurança ou quem lhe fizer às vezes, isto é, Diretor 
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Adjunto ou Chefe de Plantão.

§1º Finalizado os procedimentos de entrevista e identifi-
cação, o preso do sexo masculino terá o cabelo cortado, tendo 
como padrão o corte tipo social, bem como a barba raspada e 
bigode aparado, medidas que não se aplicam a transexuais ou 
travestis, conforme regulação específica.

§2º A exigência prevista no parágrafo anterior terá ex-
ceções ou adaptações em virtude de motivos religiosos, caso 
em que a Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização 
Penitenciária deverá ser previamente consultada.

§3º A cela apropriada será a que atenda as peculiarida-
des de cada caso, de forma a favorecer e resguardar a inte-
gridade física e moral do preso e de terceiros, bem como a 
segurança da Unidade Prisional.

§4º As peculiaridades mencionadas no parágrafo artigo 
envolvem fatores como:

I - estado de saúde;

II - identificação de comparsas, inimigos e problemas de 
convivência com os demais presos; e

III - ocorrência de gravidez e condições gestacionais.

§5º Com a definição da cela, o responsável constante 
no caput deste artigo providenciará o imediato lançamento da 
informação no Sistema SIISP.

Art. 23. Os presos admitidos a qualquer título serão sub-
metidos aos regimes de inclusão e observação disciplinados 
pelo Decreto nº. 27.640, de 25 de agosto de 2011.

§1º A inclusão é procedimento que poderá ser mantido 
pelo período de até 10 (dez) dias, com vistas a realização de 
procedimentos admissionais de classificação, que deverão 
ser, de imediato, lançados no SIISP para acompanhamento e 
controle da Secretaria de Estado de Administração Penitenci-
ária, tais como:

I - exame médico admissional e preventivo;

II - entrevista com a área de segurança e disciplina;

III - entrevista com a área de atendimentos.

§2º O regime de observação deve ser contado a partir 
do término do período de inclusão, devendo vigorar por até 20 
(vinte) dias.

§3º Durante o período de inclusão e observação o pre-
so estará impedido de estudar, trabalhar, tomar banho de sol, 
bem como de receber pertences, salvo produtos de higiene 
pessoal, ficando a visitação condicionada a modalidade assis-
tida, conforme disciplina contida em normativo próprio.

§4º Permitindo a arquitetura da Unidade Prisional, assim 
como suas características, durante o período de observação, 
deve o preso habitar cela situada em local distinto das outras, 
podendo ser concedida até duas horas por dia de sol, em ho-
rário diverso os demais presos.

Art. 24. Os responsáveis pela admissão deverão enca-
minhar, ato contínuo à conclusão do procedimento, a relação 
dos presos admitidos na Diretoria Administrativa e Atendimen-
tos e Diretoria de Segurança, para conhecimento e providên-
cias relacionadas à realização da acolhida.

Seção IV
Da Entrega do Itens Básicos ao Preso

Art. 25. Realizado o processamento do registro de ad-
missão com sucesso, o preso receberá itens básicos conten-
do:

I - fardamento composto por:

a) uma calça;

b) duas bermuda;

c) duas camisas de malha;

d) um par de chinelos de dedo padronizado.

II - objetos pessoais:

a) um tubo de creme dental;

b) escova de dentes;

c) aparelho de barbear;

d) sabonete;

e) desodorante;

f) papel higiênico;

g) sabão em pó;

h) sabão em barra;

i) absorvente higiênico (para o sexo feminino).

§1º A entrega do fardamento previsto no inciso I será re-
alizada mediante assinatura de Termo de Recebimento e Res-
ponsabilidade de Uso, conforme Anexo I desta Portaria.

§2º A troca de itens duráveis dependerá de autorização 
do Diretor de Segurança, devendo o(a) preso(a) ser respon-
sabilizado(a) no caso de utilização inadequada ou dano pro-
posital.

§3º O fardamento, a critério do Diretor Administrativo 
e Atendimentos e Diretor de Segurança, será acrescido em 
quantidade, nos casos em que o preso exerça alguma rela-
ção de trabalho, seja por parcerias e/ou produção da Unidade 
Prisional.

§4º A quantidade e periodicidade dos itens constantes 
no inciso II deste artigo deverá atender o contido no Anexo II 
desta Portaria.

TÍTULO II
DO DESLIGAMENTO DE PRESOS

CAPÍTULO I
DOS MOTIVOS DE DESLIGAMENTO DO PRESO

Art. 26. O processo de liberação/desligamento do preso 
deverá ser realizado de forma confiável, segura e em confor-
midade com as especificidades das decisões ou ordens judi-
ciais, quais sejam:

I - decisão com força de alvará de soltura ou alvará de 
soltura convencional;

II - alvará de prisão civil do devedor de alimentos;

III - exaurimento de prisão temporária;

IV - decisão de desinternação, quando se tratar cumpri-
mento de internação provisória ou medida de segurança;

V - decisão de livramento condicional;

VI - progressão para o regime aberto ou fixação de pri-
são domiciliar; 

VII - autorização de saídas temporárias;
VIII - autorização de saídas diárias;
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IX - autorização de trabalho externo.

Art. 27. Ao receber a decisão ou ordem judicial de soltu-
ra, a Unidade Prisional deverá verificar no SIISP se o preso se 
encontra na Unidade.

§1º No caso do preso transferido para outra Unidade Pri-
sional desta Secretaria, encaminhar a decisão ou ordem judi-
cial de soltura à Supervisão de Gestão de Alvarás.

§2º Caso o preso se encontre na Unidade Prisional, veri-
ficar se a documentação referente a decisão ou ordem Judicial 
está formalizada junto a Supervisão de Gestão de Alvarás, a 
qual emitirá relatório quanto a possíveis motivos de impedi-
mento à liberação ou desligamento do custodiado.

§3º Quando se tratar de alvará de soltura eletrônico, 
deverá ser obedecido o procedimento contido em normativo 
próprio.

§4º Nos exaurimentos de prisão temporária, não há que 
falar em vinculação a expedição de alvará de soltura, devendo 
a Unidade Prisional:

I - por meio do Diretor Geral da Unidade Prisional, com 
o auxílio do EPJ, manter rigoroso controle das prisões civis e 
prisões temporárias, a fim de evitar excessos de prazo e/ou 
prisões ilegais;

II - reservar tempo hábil para realizar consulta processu-
al e interlocução com o Juízo competente, bem como com a 
Polícia Civil, visando lhes chamar a atenção para a proximida-
de do exaurimento do encarceramento;

III - decorrido o prazo da prisão temporária, silentes os 
referidos órgãos e considerando a desnecessidade de Alvará 
de Soltura nesta situação, consultar a Supervisão de Gestão 
de Alvarás para fins de busca de impedimentos e formalização 
de relatório conclusivo.

 
Art. 28. A cópia do relatório emitido à Supervisão de 

Gestão de Alvarás, acompanhado da competente decisão de 
soltura, deverá ser arquivada no PGPJ, bem como deverá o 
preso ser cientificado, mediante cópia.

Art. 29. Quando não for possível identificar o preso com 
a devida precisão, encaminhar a decisão ou ordem judicial de 
soltura à Supervisão de Gestão de Alvarás.

Parágrafo único. São motivos de não precisão na iden-
tificação de preso a divergência entre grafia de nome, a diver-
gência ou inexistência de registro biométrico, a ocorrência de 
homônimos, duplicidade, dentre outros.

Art. 30. Fica estabelecido o Despacho de Cumprimento 
de Ordem de Soltura, conforme Anexo III desta Portaria.

Art. 31. Verificar junto ao Diretor Administrativo e Atendi-
mentos a existência de pecúlio, saldos a receber pelo trabalho 
do preso, bem como de documentos pessoais que devam ser 
entregues ao preso no ato de sua liberação/desligamento.

Art. 32. Encaminhar, mediante protocolo, a documenta-
ção referente ao desligamento do preso para a Diretoria de 
Segurança.

Art. 33. De posse da documentação, a Diretoria de Se-
gurança procederá à checagem de todos os dados pessoais, 
características físicas e identificação biométrica do preso, bem 
como cuidará de colher sua assinatura em todos os documen-
tos relativos ao processo de desligamento, conforme a neces-
sidade.

§1º A checagem biométrica será atestada pelo Chefe de 
Plantão, juntamente com o operador do Sistema SIISP na Uni-
dade Prisional.

§2º Não havendo irregularidades ou pendências, o ope-
rador do Sistema SIISP desligará o preso e lançará no SIISP, 
de acordo com a situação, o registro da saída e respectivo 
motivo.

§3º Após desligar o preso, o operador do Sistema SIISP 
devolverá ao EPJ, sempre que necessário, os documentos re-
lativos ao desligamento do custodiado, devidamente assina-
dos.

Art. 34. Após receber do operador do Sistema SIISP a 
documentação referente ao desligamento do preso, deverá o 
EPJ:

I - arquivar, preferencialmente, as originais da documen-
tação concernente ao desligamento do preso no PGPJ;

II - encaminhar, quando se tratar de transferência, o 
PGPJ do preso à Unidade de destino.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35. Todos os documentos relativos ao desligamento 
do preso deverão ser assinados pelo Diretor Geral e, em sua 
ausência, pelo seu substituo imediato.

Art. 36. O Despacho de Cumprimento de Ordem de Sol-
tura deverá ser emitido via SIISP e carimbado, a fim de evitar 
possíveis fraudes.

Art. 37. Quando o Sistema SIISP não estiver funcionan-
do deve-se utilizar o formulário correspondente ou sistema in-
formatizado disponível, bem como esgotar todos os recursos 
existentes para a liberação do preso com segurança.

Parágrafo único. No caso do não funcionamento de 
quaisquer dos sistemas, a SASP deverá ser imediatamente 
comunicada, para a adoção de medidas complementares.

Art. 38. Fica revogada a Portaria nº. 755, de 11 de no-
vembro de 2015, e demais disposições em contrário.

Art. 39. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Os arquivos, por sua natureza sigilosa, estão disponíveis no Sistema de 
Inteligência, Informação e Segurança Penitenciária - SIISP, na aba Manual 

de Rotina

Fluxo I - Admissão da Pessoa Presa 
 

POP 01 - Revista no Preso e Vistoria nos seus Pertences

Anexo II (POP 01) Formulário de Pertences da Pessoa Presa

Anexo III (POP 01) Termo de Retirada de Pertences

Anexo IV (POP 01) Comunicado de Ocorrência

POP 02 - Definição da Cela de Preso
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PORTARIA Nº 739, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016

Instala o Serviço de Informações ao Ci-
dadão - SIC no âmbito da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária e 
dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso II do art. 3° do 
Decreto Estadual n°. 27.549, de 13 de julho de 2011, com fun-
damento nona Lei nº 10.217, de 23 de março de 2015,

RESOLVE:

Art. 1º. Instalar o Serviço de Informações ao Cidadão - 
SIC no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária - SEAP, atendendo ao disposto no art. 7º, inciso I, da 
Lei Estadual nº 10.217, de 23 de março de 2015, que dispõe 
sobre regras específicas para garantir o acesso a informações 
no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º. O Serviço de Informações ao Cidadão - SIC des-
ta Secretaria será constituído por órgão central, ao qual se vin-
culará a unidade de atendimento ao cidadão, que funcionará 
no edifício sede da Secretaria de Estado de Administração Pe-
nitenciária - Serviço de Protocolo, situado na Travessa Antônio 
Raposo, nº 405, Outeiro da Cruz, CEP 65.040-000,São Luís/
MA. Telefone (98)9 9101-5131.

Parágrafo único. No prazo de 30 (trinta) dias, o local 
de funcionamento do atendimento ao cidadão desta Secretaria 
deverá ser devidamente identificado.

Art. 3º. Designar, conforme Anexo I, os servidores para 
a gestão do SIC e atendimento ao cidadão, sem prejuízo de 
suas funções ordinárias.

Art. 4º. Compete ao responsável pelo Serviço de Infor-
mações ao Cidadão - SIC, ou ao seu suplente em suas ausên-
cias e impedimentos, juntamente com os servidores auxiliares, 
quanto a Lei nº 10.217, de 23 de março de 2015, e a Lei Fede-
ral nº 12.527/2011:

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao 
acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos ob-
jetivos das leis, verificando a disponibilização, independente 
de requerimento de informações de interesse público, de que 
trata o art. 4º da Lei nº 10.217, de 23 de março de 2015, e o art. 
8º da Lei Federal nº 10.527/2011;

II - monitorar a implementação das leis, elaborando os 
relatórios semestrais acerca do seu cumprimento;

III - recomendar as medidas indispensáveis à implemen-
tação e ao aperfeiçoamento das normas internas e procedi-
mentos necessários ao correto cumprimento das leis;

IV - orientar todas as unidades desta Secretaria no que e 
se refere ao cumprimento do disposto nas leis;

V - atuar de forma proativa no sentido de buscar em to-
das as unidades desta Secretaria as informações comumente 
solicitadas, para formar um banco de dados a ser disponibiliza-
do aos responsáveis pelo atendimento ao cidadão;

VI - demandar perante as unidades desta Secretaria ou 
órgãos competentes no sentido proporcionar e manter local 
com condições apropriadas, infraestrutura tecnológica para to-
das as unidades de atendimento ao cidadão em funcionamen-
to ou que venham a ser instaladas;

VII - coordenar e promover a capacitação de toda a equi-
pe integrante do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC.

Art. 5º. Compete ao responsável pelo atendimento ao ci-
dadão vinculado ao Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, 

no âmbito da sua unidade:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso a infor-
mações;

II - protocolar, em sistema eletrônico específico, docu-
mentos e requerimentos de acesso à informação, encami-
nhando-os aos setores realizadores e detentores de informa-
ções, dados e documentos, quando couber;

III - informar sobre a tramitação de documentos na refe-
rida unidade, ou fornecer ao requerente a orientação sobre o 
local onde possa encontrá-las;

IV - analisar, cadastrar e atender as solicitações feitas 
presencialmente, por correspondência física ou por meio ele-
trônico;

V - solicitar das unidades administrativas as informações 
necessárias ao atendimento do pedido de acesso à informa-
ção;

VI - informar ao cidadão a data e/ou hora da entrega da 
disponibilização da informação solicitada;

 
VII - manter atualizado o registro de consultas e respos-

tas no sistema informatizado;

VIII - confirmar os requisitos dos pedidos e verificar se o 
pedido é especifico e compreensível, solicitando detalhamen-
to, caso seja necessário;

IX -responder de imediato as demandas disponíveis na 
transparência ativa ou em banco de dados de informações fre-
quentemente requisitadas;

X - operacionalizar o Sistema Eletrônico do Serviço de 
Acesso à Informação e-SIC e o sistema interno do trâmite da 
demanda;

XI - encaminhar a outros órgãos ou entidades da Admi-
nistração Pública do Poder Executivo do Estado do Maranhão, 
com o auxílio da gestão do Serviço de Informação ao Cidadão 
- SIC e mediante o sistema eletrônico disponível, preferencial-
mente, os pedidos de acesso a informações que não digam 
respeito à esta Secretaria, informando o fato ao cidadão so-
licitante.

Art. 6º. No caso de indeferimento de acesso à informa-
ção, esta SIC se pronunciará ao requerente no prazo de 10 
(dez), comunicando:

I - as razões da negativa de acesso e o seu fundamento 
legal;

II -possibilidade e prazo de recurso, com indicação da 
autoridade que o apreciará, orientando-o sobre a possibilidade 
de apresentação de pedido de desclassificação de informa-
ção, quando for o caso.

§1º Interposto o recurso, a autoridade competente apre-
ciará as razões recursais e deverá se manifestar no prazo de 
10 (dez) dias.

§2º Se após o julgamento do recurso ainda houver recu-
sa total ou parcial de acesso à informação, o requerente pode-
rá recorrer à Secretaria de Estado de Transparência e Contro-
le, que deliberará no prazo de 10 (dez) dias, podendo inclusive 
determinar a classificação ou a reclassificação de informação, 
conforme definido pela Lei Estadual nº 10.217, de 23 de março 
de 2015.

§3º Verificada a procedência das razões do recurso, a 
Secretaria de Estado de Transparência e Controle determinará 
ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias 
para garantir o acesso à informação.

§4º Negado o acesso à informação pela Secretaria de 

PORTARIA Nº 739, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016



168
IR PARA O SUMÁRIO

Estado de Transparência e Controle, poderá ser interposto re-
curso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações a que 
se refere o art. 27 da Lei Estadual nº 10.217/2015.

Art. 7º. O serviço de busca e fornecimento da informação 
é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos 
pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que 
poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao res-
sarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.

Art. 8º. Os casos omissos a esse regulamento concer-
nente ao SIC serão remetidos para a apreciação do Secretário 
de Estado desta SEAP.

Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

GESTÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO 
SIC (SEAP)

1. JÉSSICA ALVES DA SILVA Ouvidora/SEAP - Mat. 
2488526 Responsável pela Gestão SIC

 CPF nº. 044.583.243-65
ouvidoria@seap.ma.gov.br (98) 9 9181-7012

2. LUCIANA ARAÚJO T. DE AZEVEDO Assessora AS-
PLAN - Mat. 2487585 Suplente - Gestão SIC

CPF nº. 432.416.463-00
lucianaazevedo@seap.ma.gov.br (98) 9 8124-7007

3. LÍRIA ALMEIDA NOGUEIRA Assessora Jurídica - Mat. 
2570067 Auxiliar - Gestão SIC

CPF nº. 944.466.953-04
lirios@seap.ma.gov.br (98) 98901-1128

UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO VINCULA-
DAS AO SIC

1. JOVANN’S DE JESUS DIAS RIBEIRO
Técnico Penitenciário Administrativo - Protocolo - Mat. 

2575942. Responsável - Atendimento ao Cidadão.
CPF nº. 024.980.473-52
jovannsribeiro@seap.ma.gov.br (98) 9 8256-6302
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PORTARIA Nº 974, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

Institui o Fluxograma de Solicitação de 
Bens e Prestação de Serviços no âmbito 
da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão, e dá ou-
tras providências. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3° do 
Decreto Estadual n° 27.549, de 13 de julho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Esta-
do de Administração Penitenciária do Maranhão - SEAP, o Flu-
xo de Solicitação de Bens e Prestação de Serviços, conforme 
Anexo I desta Portaria.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. DÊ-SE 
CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Fluxo
Bens e Prestação de Serviços

POP - ADM 01
Encaminhamento das Solicitações

ANEXO I (POP ADM 01)
Formulário de Utilização de Veículos
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PORTARIA Nº 975, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

Institui o Fluxograma de Aquisição de 
Bens e Contratação de Prestadores de 
Serviços no âmbito da Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária do 
Maranhão, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3° do 
Decreto Estadual n° 27.549, de 13 de julho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária do Maranhão - SEAP, o 
Fluxograma de Aquisiçãode Bens e Contratação de Prestado-
res de Serviços, bem como de Contratação de Prestadores 
de Serviço (Obras), conforme Anexos I e II, respectivamente.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

FLUXO I
Aquisição de Bens  e Contratação Prestadores de 

Serviços (Geral)

FLUXO II
Contratação de Prestadores de Serviços (Obras)
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PORTARIA Nº 982, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre o que poderá permanecer 
em cela, bem como os alimentos que se-
rão consumidos durante os dias de visita 
no âmbito das Unidades Prisionais admi-
nistradas por esta Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária - SEAP.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3° do Decreto Esta-
dual n° 27.549, de 13 de julho de 2011 e inciso II do art. 28 do 
Decreto nº. 31.356, de 20 de novembro de 2015,

RESOLVE:
 

CAPÍTULO I
DOS ITENS PERMITIDOS EM CELA

Art.1º. Poderáo(a) preso(a), independente da natureza 
da prisão, no âmbito das Unidades Prisionais do Sistema Pe-
nitenciário do Estado do Maranhão, ter consigo em cela os 
seguintes itens, os quais somente poderão ser entregues à 
Unidade Prisional por intermédio de visitante devidamente ca-
dastrado, conforme os respectivos limites e condições:

I - enxoval, somente na primeira visita de cada mês:

a) para os homens: até 03 (três) cuecas sem forro, ex-
ceto nas cores preta, verde, laranja ou com estampas tipo ca-
muflagem;

b) para as mulheres: até 05 (cinco) calcinhas e 03 (três) 
“top’s”, ambos discretos, de algodão ou material similar, itens 
que não deverão cores preta, verde, laranja ou com estampas 
tipo camuflagem;

 
c) para ambos: 02 (duas) toalhas de banho, 02 (dois) len-

çóis, itens que não deverão ser das cores preta, verde, laranja 
ou com estampas tipo camuflagem, além de 01 (um) tênis de 
futebol estilo futsal na cor branca (obrigatoriamente com elás-
tico adaptado no lugar do cadarço), devendo este último item 
ser destinado exclusivamente para a prática esportiva.

II - fotografias: do cônjuge, companheira(o) e parentes, 
sem molduras, em quantidade máxima de 04 (quatro) exem-
plares e desde que o tamanho não seja superior a 15x20cm, 
exceto os que façam alusão a violência ou erotismo;

III - cartas: somente de familiares, limitadas até 03 (três) 
por semana, seja para enviar ou manter em cela;

IV - medicamentos: somente se apresentado por visitan-
te regularmente cadastrado e com nota fiscal, caso que serão 
recolhidose encaminhados ao serviço de saúde da Unidade 
Prisional, que ficará responsável pela inspeção e administra-
ção destes, conforme a necessidade, devendo:

a) no caso de medicamentos controlados: serem apre-
sentados junto com a prescrição médica e nota fiscal; ou

b) se tratando de medicamentos comuns:seremapresen-
tados com nota fiscal.

V - itens de higiene pessoal: até 10 (dez) hastes flexí-
veiscom algodão nas pontas por preso, a ser admitido na pri-
meira visita de cada mês;

VI - cortador de unha pequeno: 01 (um) cortador de unha 
pequeno, sem lixa, sendo a troca condicionada a devolução 
do anterior;

VII - óculos degrau, aparelho auditivo, próteses e outros 
itens assistentes de cuidado com a saúde, desde que com-

provada a necessidade por receita ou indicação do médico ou 
dentista da Unidade, ou por eles homologados;

VIII - livros, revistas, gibis e passatempos: até 02 (dois) 
itens a serem admitidos na primeira visita de cada mês, exce-
tuando-se os livros didáticos, dicionário e bíblia;

IX-material para escrita entregue pela Unidade Prisional; 
X-folhas para requerimentos, até 02 (duas) semanalmente;

XI - material de higiene pessoal ou da cela, entregue pela 
Unidade Prisional;

XII - escova de lavar roupa: 01 (uma), de material plásti-
co,a ser admitida na primeira visita do mês, ficando a entrega 
desta sob responsabilidade da Unidade Prisional, que condi-
cionará a troca a devolução da anterior.

§1º.Todos os itens serão submetidos a controle e sempre 
que possível serão numerados pela Unidade Prisional.

§2º. A direção da Unidade Prisional poderá, eventual-
mente, autorizar, por tempo determinado e respeitado os limi-
tes contidos em normativo próprio, o acesso de itens de higie-
ne para o preso, permissão esta que deverá ser formalmente 
antecipada à Portaria Unificada, quando for o caso, sob pena 
de serem vedados o acesso de tais itens.

§3º. A entrada e permanência de rede destinada aos pre-
sos somente será permitida se autorizada previamente pela 
Direção da Unidade Prisional ao visitante, por meio formal e 
escrito.

Seção I
Das Regalias de Alimentos e Itens

Art. 2º. Fica estabelecido como regalia, garantida ape-
nas aos presos de comportamento carcerário exemplar, terem 
cela os seguintes itens, os quais somente serão admitidos pela 
Unidade Prisional no dia da visitação social, através de visitan-
te devidamente cadastrado, definida e conforme descrição e 
quantidades que seguem:

I - alimentos, conforme limite semanal por preso:

a) leite em pó, até 250g;

b) biscoito, exceto recheado, limitado a 500g;

c) frutas: banana e/ou maçã, limitado a quantidade de 
até 10 (dez) unidades.

II - xampu e condicionador, somente para mulheres, des-
de que armazenados em embalagens transparentes e de fácil 
fiscalização;

III - 01 (um) ventilador por preso de até 30cm;

IV - 01 (um) aparelho televisor por cela, de até 32 polega-
das se LCD/LED, ou até 21 polegadas setubo/CRT;

V - 01 (uma) antena de TV por cela e cabo para antena 
tipo fita, em tamanho autorizado pela Unidade Prisional;

VI - 01 (um) caixa de som de pequeno porte (portátil) por 
cela com potência de até 10 WRMS;

VII - cigarro, fumo desfiado e isqueiro: até 02 (duas) car-
teiras por semana, por preso, e 01 (um) isqueiro por mês, ex-
ceto da marca “Bic”.

§1º. Os alimentos contidos no inciso I deste artigo deve-
rão ser acondicionados pelo visitante em saco plástico trans-
parente de fácil fiscalização.

§2º. Os itens previstos nos incisos III, IV, V e VI deste 
artigo somente acessarão a Unidade Prisional com nota fiscal 
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que ateste a origem e a posse do produto e desde que:
a) a Direção Geral da Unidade Prisional autorize ao visi-

tante de forma específica, prévia e por escrito;

b) haja disponibilidade estrutural originária na cela, tais 
como espaço e instalação elétrica para tanto;

c) tais equipamentos sejam inspecionados sempre que 
importar a administração.

§3º. É proibido o acesso e a utilização de mídias portá-
teis, tipo pendrive, cartão de memória, cd e dvd.

CAPÍTULO II
DOS ALIMENTOS PRONTOS NO DIA DA VISITA

Art. 3º. Nos dias de visita será permitido que os visitan-
tes regularmente cadastrados ingressem a Unidade Prisional 
portando os seguintes itens e alimentos prontos, limitados por 
preso as seguintes condições:

 
I - na visita social e de criança:

a) 01 (um) litro suco industrializado ou refrigerante e 01 
(um) litro de água em embalagem transparente, lacrada e sem 
rótulo;

b) alimentação pronta, limitada quantidade máxima de 
3 (três) quilos por preso, considerando o peso do vasilhame, 
que representará almoço e/ou lanche, a qual deverá ser acon-
dicionada em até 02 (dois) recipientes plásticos transparentes 
e de fácil fiscalização, no caso do almoço, e o lanche em saco 
plástico transparente, dentro dos mesmos limites de peso aci-
ma indicados;

c) autorizado o ingresso na área de visitação social de, 
no máximo, 02 (dois) recipientes plásticos transparentes de 
até 250 (duzentos e cinquenta) mililitros cada (mamadeiras ou 
garrafinhas), por criança, contendo água, suco, leite ou deriva-
dos líquidos e biscoitos para lanches.

II - na visita íntima: será permitido o alimento pronto tra-
zido pela visita, limitado até 01 (um) litro de refrigerante ou 
suco industrializado e lanche acondicionado em saco plástico 
transparente com até 500g.

§1º. Todos os alimentos deverão ser apresentados fatia-
dos para a inspeção e, caso a Unidade Prisional não disponha 
de esteira RX, serão fragmentados por ocasião da inspeção 
de acesso.

§2º. Será permitido o ingresso de talheres e pratos des-
cartáveis limitado a um kit contendo até 03 (três) colheres, 03 
(três) pratos e 03 (três) copos, por semana, para uso no perí-
odo da visita.

CAPÍTULO III
DAS PROIBIÇÕES

Art. 4º. Não é permitido aos visitantes ingressar:

I - com sucos caseiros ou refrigerantes, de composição 
densa, congelado ou de difícil fiscalização do teor, bem como 
de cor escura;

II - comalimentos com ossos, cartilagens ou composto de 
partes demasiadamente rígidas.

III - com alimentação para outro preso diverso do visitado 
cadastrado.

§1º. As Unidades Prisionais não estão autorizadas a re-
ceber itens ou alimentação destinados ao preso através de 
terceiros que não se constituem como visitantes cadastrados.

§2º. Os alimentos prontos deverão ser consumidos du-

rante a realização da visita e não poderão ser levados para a 
cela ou nela permanecer.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.5º. É proibida a posse pelos presos ou visitantes de 
qualquer item que não esteja autorizado na forma disposta 
nesta Portaria, caso em que serão responsabilizados na forma 
da legislação vigente.

Art.6º. Os itens e alimentos tratados nesta Portaria são 
liberalida des condicionalmente garantidas e com ônus do(a) 
preso(a) através de seus visitantes, salvo aqueles especifica-
mente pontuados como fornecidos pelo Estado.

Art.7º. O ingresso e a permanência de matérias em cela 
deverão obedecer estritamente as condições e limites esta-
belecidos nesta Portaria, cabendo a cada Unidade Prisional a 
adoção de controle preciso sobre tais itens.

Art.8º. Esta Portaria não se aplica ao Centro de Obser-
vação Criminológica e Triagem de São Luís e Penitenciária 
Regional de São Luís, as quais terá o assunto regulamentado 
por normativo próprio, e no que couber se aplicará às Casas 
de Assistência ao Albergado e Egresso e a Unidade Prisional 
de Ressocialização do Monte Castelo.

Art. 9º. Fica revogada a Portaria nº 743, de 28 de outubro 
de 2015. Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I
AUTORIZAÇÃO DE ACESSO DE ITEM

(PORTARIA Nº 982, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2016)

Autorizo o(a) Sr.(a) <<NOME COMPLETO DO VISITAN-
TE>>, matrícula <<00000>>, visitante do(a) preso(a) <<NOME 
COMPLETO DO PRESO(A)>>, a trazer para esta Unidade 
Prisional o item abaixo relacionado, conforme as seguintes 
especificações:

[ ] 01 (um) ventilador de até 30cm:

[ ] 01 (um) aparelho televisor de até polegadas se LCD/
LED, ou até polegadas se tubo/CRT:

[ ] 01 (uma) antena de TV e cabo para antena tipo fita, 
conforme as seguintes especificações:

[ ] 01 (um) rádio por cela com potência de até 10W RMS:
[ ] 01 (uma) rede:

OBSERVAÇÕES: <<Especificar>>

Referido item deverá ser submetido a revista específica, 
conforme legislação vigente.

Cidade/UF, DD/MM/AAAA Carimbo, assinatura e matrí-
cula do Diretor Geral Nome da Unidade Prisional
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PORTARIA Nº 196, DE 12 DE MAIO DE 2017

Disciplina o Programa de Gestão Peni-
tenciária - GESPEN na Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária 
do Estado do Maranhão e dá outras pro-
vidências.  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de-
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art.3° do 
Decreto Estadual nº 27.549, de 13 de julho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º. O Programa de Gestão Penitenciária - GESPEN 
é um instrumento de coleta de dados e monitoramento dos 
resultados alcançados pelas Unidades Prisionais, tendo como 
objetivo dar suporte aos Diretores, aos Supervisores, aos Se-
cretários Adjuntos e ao Secretário de Estado da Secretário de 
Estado de Administração Penitenciáriana definição de priorida-
des e na tomada de decisões, competindo-lhe:

I  - estabelecer metas alinhadas ao planejamento estra-
tégico do governo e que promovam o cumprimento da Lei de 
Execução Penal, garantindo a reintegração social dos deten-
tos e melhorias no Sistema Penitenciário;

II  - monitorar as atividades relacionadas à Segurança, 
ao Atendimento e Humanização, à Administração, à Logística 
e à Inovação no Sistema Penitenciário do Estado do Mara-
nhão.

Art. 2º. Cada ciclo do GESPEN compreende o período 
entre Janeiro e Novembro de cada ano.

§1º Quando existir a impossibilidade de iniciar o ciclo em 
Janeiro, o programa deverá iniciar no mês subsequente ao en-
vio das metas às Unidades Prisionais.

Art. 3º. As metas doGESPEN sãocelebradas em uma 
única etapa no início de cada ciclo, entre:

I  - o Secretário de Estado de Administração Penitenciá-
ria como acordante;

II   - os dirigentes das Unidades Prisionais, como acor-
dados; e

 III - outros intervenientes ou colaboradores, quando for 
o caso.

§1º. A adesão ao GESPEN é obrigatória para todas as 
unidades

Art. 4º. Compete ao Diretor Geral encaminhar às Super-
visões, de acordo com suas respectivas pastas, os dados que 
comprovam a execução parcial ou integral das metas mensal-
mente e até o 5º dia útil de cada mês.

§1º. Na ausência do Diretor Geral, a responsabilidade 
do envio dos dados é transferida imediatamente, em primeira 
instância, ao Diretor Administrativo e Atendimentos ou ao Dire-
tor Adjunto e, em segunda instância, ao Diretor de Segurança.

§2º. A impossibilidade de envio dos relatórios deve ser 
justificada via expediente oficial para as Supervisões até o 5º 
dia útil de cada mês.

Art. 5º. Ficarão sujeitos a bloqueio ou extinção de gratifi-
cação os diretores gerais que não enviarem os relatórios sem 
justa causa e prévia comunicação às Supervisões.

§1º. Também ficarão sujeitos a bloqueio ou extinção de 
gratificação os Diretores Adjuntos ou Diretores Administrativos 

e Atendimentos ou Diretores de Segurança que não enviarem 
os relatórios sem justa causa e prévia comunicação às Super-
visões na ausência do Diretor Geral, conforme disposto no §1º 
do Art. 4º.

Art. 6º. Compete às Supervisões:

I  - analisar e validar os dados recebidos pelos Diretores;

II  - enviaras informações validadas para o Assessoria de 
Informação e Tecnologia;

III - monitorar mensalmente o envio das informações pe-
las Unidades Prisionais.

IV - informar o atraso no envio dos dados à Comissão 
Avaliadora, com justificativa dada pelo Diretor apensada, 
quando houver.

Art. 7º. Compete à Assessoria de Informação e Tecno-
logia:

I  - disciplinar e dar ampla divulgação e instrução sobre a 
forma de envio das informações no início do programa;

II   - reunir os dados enviados;

III - reportar eventuais irregularidades nas informações 
enviadas às Supervisões e a Comissão Avaliadora;

IV - Elaborar relatórios de resultados do GESPEN men-
salmente e ao final de cada ciclo.

Art. 8º. A Comissão Avaliadora será composta peloGes-
tor de Atendimento de Humanização Penitenciária, pelo Ges-
tor de Administração, Logística e Inovação Penitenciária, pelo 
Gestor de Segurança Penitenciária e por 1 (um) profissional 
da Assessoria de Modernização Institucional, competindo-lhe:

I  - analisar asocorrências de caso fortuito ou de força 
maior supervenientes dos critérios estabelecidos no início do 
programa.

II   - estabelecer critérios de avaliação diferenciados para 
casos que fugirem das condições já estabelecidas, respeitan-
do o princípio da razoabilidade.

§1º. A Comissão Avaliadora deverá comunicar, com até 1 
(um) dia útil, as decisões tomadas à Assessoria de Informação 
e Tecnologia para ajustes nos relatórios, caso haja necessi-
dade.

III - solicitar quaisquer informações adicionais que forem 
pertinentes à avaliação de cada caso para as partes envolvi-
das, caso haja necessidade.

Art. 9º. Os relatórios do GESPENdeverão ser publica-
dos no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), assim como as 
orientações, informações e os relatórios de execução e de 
avaliação, bem como a lista das Unidades participantes, sem 
prejuízo de sua divulgação pelos acordantes e acordados.

Art.10. Deverá ser dada ao GESPENampla divulgação 
interna.

Art. 11º. A Avaliação de Desempenho será realizada ao 
final do ano vigente.

Art. 12º. Fica revogada a Portaria Nº 510, de 16 de junho 
de 2016. Art. 13º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Administração Penitenciária

PORTARIA Nº 196, DE 12 DE MAIO DE 2017

http://www.seap.ma.gov.br
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PORTARIA Nº 581, DE 24 DE MAIO DE 2017.

Regulamenta os procedimentos de aco-
lhida de pessoas presas em Unidade Pri-
sional gerida pela Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3° do 
Decreto Estadual n° 27.549, de 13 de julho de 2011,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária do Maranhão - SEAP, o 
Fluxograma de Acolhida de Pessoas Presas, conforme Anexo 
I, respectivamente.

Art. 2º. Disciplinar os procedimentos para a acolhida de 
pessoas presas em Unidades Prisionais geridas pela Secreta-
ria de Administração Penitenciária - SEAP.

Parágrafo único. A acolhida é o procedimento por meio 
do qual a pessoa presa recém-admitida toma ciência dos seus 
direitos e deveres e das normas institucionais, bem como dos 
serviços de atendimento que lhe serão oferecidos durante sua 
permanência no Sistema Prisional.

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO DE ACOLHIDA DA PESSOA PRESA

Art.3º. A acolhida será realizada, preferencialmente, no 
dia da admissão da pessoa presa ou no prazo máximo de 7 
(sete) dias úteis a contar deste, e contemplará, conforme o 
caso, as ações previstas no artigo seguinte.

Parágrafo único. Quando da inclusão da pessoa presa 
estrangeira, deve o Diretor da Unidade Prisional, no primeiro 
dia útil subsequente, oficiar ao respectivo Consulado, comuni-
cando sobre o local e data de recolhimento; condições físicas 
e de saúde em que se encontra; existência de advogado para 
sua defesa e outras informações que se fizerem necessárias.

Art. 4º. O procedimento de acolhida contemplará a reali-
zação das seguintes ações:

I - na admissão por matrícula:

a) recepção da pessoa presa pelo Especialista Peniten-
ciário - Serviço Social ou, na sua ausência, pelo Especialista 
Penitenciário - Psicó- logo, para conhecimento das regras de 
funcionamento da Unidade Prisional, deveres e direitos;

b) entrevista junto ao Serviço Social e análise da neces-
sidade de expedição da documentação civil básica, conforme 
regulação contida em normativo próprio;

c) entrega de cartilha da pessoa presa;

d) apresentação do vídeo padrão de acolhida;

e) entrevista junto ao serviço de saúde;

f) contato com a família da pessoa presa ou à pessoa por 
ela indicada, acerca do local da prisão onde se encontra, o que 
será realizado pelo serviço social da Unidade Prisional.

II - na admissão por transferência:

a) recepção da pessoa presa pelo Diretor Administrativo 

e Atendimentos, Adjunto ou de Segurança, para conhecimento 
das regras de funcionamento da Unidade Prisional;

b) contato com a família da pessoa presa ou à pessoa 
por ele indicada, acerca do local da prisão onde se encontra, 
o que será realizado pelo Serviço Social da Unidade Prisional.

Art. 5º. O procedimento de acolhida nos casos de admis-
são por transferência deverá ser executado pelo Diretor Admi-
nistrativo e Atendimentos e, em sua ausência, pelo Diretor de 
Segurança.

§1º. Nas Unidades Prisionais que possuam apenas os 
Diretores Geral e Adjunto, a este incumbirá os procedimentos 
de acolhida, podendo ser substituído por aquele.

§2º. Ao Diretor Administrativo e Atendimentos ou Diretor 
Adjunto cumpre elaborar a relação com os nomes das pessoas 
pre- sas admitidas e que serão acolhidas, com exceção dos 
possíveis casos de impedimentos.

§3º. Os Diretores acima citados, caso estejam impossibi-
litados, poderão designar servidores para realizar a acolhida, 
devendo, sempre que possível, tal incumbência ser conferida 
ao Especialista Penitenciário - Serviço Social.

Seção I
Dos Atendimentos pelos Especialistas

Art. 6º. Após a realização da acolhida, cumprirá ao Dire-
tor Administrativo e Atendimentos assegurar que as pessoas 
presas passem por todos os atendimentos dos Especialistas 
disponíveis na Unidade Prisional, exceto do Especialista Peni-
tenciário Jurídico, por força de regulação específica.

Art. 7º. A acolhida da pessoa presa se configura como a 
primeira etapa do processo de individualização de pena, se-
guida das demais etapas que visam o efetivo acompanhamen-
to de sua trajetória pelo Sistema Penitenciário com foco na 
ressocialização e reintegração social.

Art. 8º. Considera-se ressocialização da pessoa presa o 
resul- tado alcançado face ao cumprimento de programação 
individualizada e estruturada a partir do trabalho da Comissão 
Técnica de Classificação e desenvolvida mediante ações de 
equipe multidisciplinar, que visam garantir a assistência à pes-
soa presa, quais sejam:

I - assistência jurídica;

II - assistência à saúde;

III - assistência social;

IV - assistência psicológica;

IV - assistência educacional;

IV - assistência religiosa;

V - atividades laborais;

VI - participação em atividades socioeducativas, culturais 
e de lazer; e 

VII - contato com familiares por meio de visita, corres-
pondências e telefones.

Art. 9º. A pessoa presa deve receber informações escri-
tas sobre as normas que orientam o seu tratamento, as impo-
sições de caráter disciplinar, bem como sobre os seus direitos 
e deveres, sendo prestadas, verbalmente, essas informações, 
à pessoa presa analfabeta e com limitações de comunicação.
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CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária do Maranhão - SEAP, o 
Fluxograma de Acolhida de Pessoa Presa, conforme Anexo I, 
respectivamente.

Art. 11. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. DÊ-SE 
CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Fluxo 
Acolhida de Pessoa Presa

POP 07
ACOLHIDA DE PESSOA PRESA

ANEXO I (POP 07)
DECLARAÇÃO DE ACOLHIDA

ANEXO II (POP 07) 
RELAÇÃO DE PRESOS A SEREM ACOLHIDOS

ANEXO III (POP 07)
RELAÇÃO DE PRESOS ACOLHIDOS
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PORTARIA Nº 591, DE 07 DE JUNHO DE 2017

Institui e regula o Serviço de Processa-
mento de Diárias,  da Secretaria  de Es-
tado de Administração Penitenciária do 
Maranhão, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3° 
do Decreto Estadual n° 27.549, de 13 de julho de 2011, com 
fundamento no que dispõe o Decreto Estadual nº 22.985, de 
20 de março de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária do Maranhão - SEAP, o 
Serviço de Processamento de Diárias, órgão subordinado a 
Subsecretaria de Estado de Administração Penitenciária, com-
petindo-lhe:

Art. 2º. A solicitação, a concessão, o pagamento, a com-
provação e a devolução de diárias no âmbito da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão serão 
regidos por esta Portaria.

Art. 3º Para os efeitos desta Portaria são considerados:

I  - solicitante: os Diretores, Supervisores, Chefes de 
Assessoria, Corregedor do Sistema Penitenciário, Gestores e 
Secretários Adjuntos devidamente cadastrados no sistema de 
diárias

II  - beneficiário: servidores, colaboradores e colaborado-
res eventuais que efetivamente se deslocarem a serviço desta 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária;

III  - concedente: titular da Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária ou, na sua ausência, pelo titular da 
Subsecretaria de Estado de Administração Penitenciária e, em 
última instância, pelo titular da Secretaria Adjunta de Adminis-
tração, Logística e Inovação Penitenciária;

IV  - afastamento da sede do serviço: ato de se deslocar, 
a serviço, em caráter eventual ou transitório, da localidade em 
que tenha exercício para outro ponto do território Nacional.

Art. 4º. As diárias serão concedidas por dia de afasta-
mento da sede do serviço, destinando-se a indenizar o ser-
vidor de despesas com alimentação e hospedagem, as quais 
serão pagas antecipadamente, com base na provável duração 
do afastamento e requeridas por meio de Sistema Diárias.

 
Parágrafo Único. Os solicitantes, os beneficiários e as 

concedentes deverão manter atualizado o cadastro de seus 
e- mails, para onde serão direcionados o usuário e senha de 
acesso ao Sistema Diárias.

CAPÍTULO I
DA SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Art. 5º. A concessão e o pagamento de diárias pressu-
põem obrigatoriamente:

I  - a compatibilidade dos motivos do afastamento com o 
interesse público;

II  - a correlação entre o motivo do deslocamento e as 
atribuições do cargo efetivo ou as atividades desempenhadas 
no exercício da função comissionada ou do cargo em comis-
são;

III  - a comprovação do deslocamento e da atividade 
desempenhada, após o término do afastamento da sede de 
serviço;

IV  - a indisponibilidade de alimentação e hospedagem 
oferecida pela SEAP durante o período de afastamento.

Art. 6º. Compete ao solicitante realizar o pedido de con-
cessão de diárias pelo sistema de diárias disponível na intra-
net do site desta SEAP (www.seap.ma.gov.br/intranet).

§1º. O solicitante deverá preencher todas as informações 
necessárias para a concessão da diária solicitada e anexar o 
memorando de solicitação de diárias (seguir modelo de memo-
rando - Anexo I) e os documentos comprobatórios.

§2º. As diárias destinadas ao Secretário de Estado, Sub-
secretária e Secretários Adjuntos, devem ser solicitadas por 
um dos Ordenadores de Despesa.

§3º. Os pedidos de diária com ausência e/ou divergên-
cias de informações, essenciais ao pleito e não sanadas pelos 
setores solicitantes serão desconsiderados.

Art. 7º. Os solicitantes deverão encaminhar as solicita-
ções por meio do sistema com antecedência mínima de 10 
(dez) dias quando a viagem for para fora do estado e de 5 
(cinco) dias quando a viagem for dentro dos limites do estado.

§1º. Em caráter extraordinário, em que não houver a pos-
sibilidade de cumprir os prazos do caput, mas que a solicitação 
aconteça antes do dia de afastamento do servidor, o solicitante 
deverá realizar a justificativa em campo específico no sistema, 
ficando a autorização a cargo da concedente.

§2º. Justificativas para solicitações de diárias após a 
data de afastamento deverão ser encaminhadas via memoran-
do à concedente para autorização.

Art. 8º. Solicitações de diárias após a data de afasta-
mento poderá ser realizada somente pelo Serviço de Proces-
samento de Diárias, mediante autorização da concedente.

Parágrafo Único. O solicitante deverá encaminhar o 
memorando de solicitação de diárias (seguir modelo de me-
morando - Anexo I) e os documentos comprobatórios.

Art. 9º. As propostas de concessão de diárias em sába-
dos, domingos e feriados nacionais e estaduais serão expres-
samente justificadas, configurando, a autorização de paga-
mento pelo ordenador de despesa, a aceitação da justificativa 
do proponente.

 
CAPÍTULO II

DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Art. 10. As diárias serão concedidas mediante autoriza-
ção expressa do concedente.

§1º. Cabe às Secretarias-Adjuntas da Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária atestar a regularidade das 
informações contidas na solicitação de diárias.

§2º. Cabe à Supervisão de Gestão de Pessoas atestar a 
regularidade funcional dos beneficiários.

§3º. Compete à Assessoria de Planejamento e Ações Es-
tratégicas verificar a existência de dotação orçamentária, bem 
como informá-la.

Art. 11. O beneficiário fará jus somente a metade do va-
lor da diária nos seguintes casos:

I - quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede   
de serviço;

II - quando o serviço se realizar em cidade contígua à 
localidade em que tenha exercício;
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III - quando fornecido alojamento ou outra forma de 
hospedagem por qualquer outro órgão da administração públi-
ca.

Art. 12. No caso de prorrogação do prazo de afastamen-
to, o solicitante deverá realizar uma nova solicitação, verifican-
do os mesmos trâmites estabelecidos nesta Portaria.

Art. 13. Em caso de necessidade de veículo oficial, os 
solicitantes deverão direcionar requerimento diretamente ao 
Serviços Gerais e Transporte - SGT, cabendo a este efetuar a 
solicitação de diárias para o motorista empenhado na missão, 
caso seja escalado motorista para tanto.

 
§1º. São diárias em excesso as verbas pagas para além 

do período necessário de deslocamento do servidor.

§2º. Caberá ao beneficiário verificar a regularidade do 
processamento das diárias, observando, em especial, a devo-
lução dos valores recebidos indevidamente.

§3º. Também são hipóteses de restituição de diárias, 
além da prevista no caput deste artigo, quando:

I - por algum motivo, o afastamento não for realizado;

II - o beneficiário, em seu relatório de viagem, aferir a ne-
cessidade de restituição;

III - o Serviço de Processamento de Diárias aferir a 
necessidade de restituição.

Art. 16. O Serviço de Processamento de Diárias provi-
denciará ao servidor a emissão do Documento de Arrecadação 
de Receitas Estaduais -  DARE, quando for o caso.

CAPÍTULO V
DO RELATÓRIO INDIVIDUAL DE VIAGEM

Art. 17. O Relatório Individual de Viagem, conforme Ane-
xo II desta portaria, deverá ser encaminhado pelo beneficiário 
através do Sistema Diárias em até 05 (cinco) dias úteis após o 
término da viagem.

Parágrafo Único. A elaboração do Relatório Individual 
de Viagem é de caráter individual e de responsabilidade do 
beneficiário.

Art. 18. Fica vedada a realização de nova viagem pelo 
beneficiário sem a apresentação do Relatório Individual de 
Viagem de deslocamento anteriormente executado.

 
CAPÍTULO III

DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COLABORADORES 
EVENTUAIS

Art. 14. As despesas de alimentação e hospedagem de 
colaboradores eventuais, inclusive membros de colegiados in-
tegrantes da estrutura regimental da SEAP, poderão ser cus-
teadas mediante a concessão de diárias, imputando-se a des-
pesa à dotação consignada sob a classificação de serviços.

§ 1º. Cabe ao Secretário de Estado de Administração 
Penitenciária estabelecer o nível de equivalência da ativida-
de a ser cumprida pelo colaborador eventual com a tabela de 
diárias.

§ 2º. É vedada a concessão de diárias para outro estado 
ou exterior a pessoas sem vínculo com a administração pú-
blica estadual, ressalvadas aquelas designadas ou nomeadas 
pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º. A concessão de diárias de que trata o caput deverá 
ser autorizada pelo Chefe do Poder Executivo, mediante so-
licitação do titular da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária.

§ 4º. A autorização pelo Chefe do Poder Executivo deve-
rá ser juntada ao processo de processamento de diária.

CAPÍTULO IV
DA RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS DIÁRIAS

Art. 15. Deverão ser restituídas pelo beneficiário, em até 
05 (cinco) dias úteis, contados da data de retorno à sede origi-
nária de serviço, as diárias recebidas em excesso.

 
CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Os valores das diárias serão calculados pela 
Administração a partir dos grupos dos cargos e destino infor-
mados na solicitação de viagem, observando-se sempre a le-
gislação em vigor.

Art. 20. Fica proibido a realização de viagens noturnas 
com a finalidade de escolta de presos, salvo no caso de ex-
pressa autorização da Secretaria Adjunta de Segurança Peni-
tenciária - SASP.

Art. 21. Responderão, solidariamente, pelos atos prati-
cados em desacordo com o disposto nesta Portaria, a autori-
dade proponente, o ordenador de despesa e o agente respon-
sável pelo recebimento dos valores.

Art. 22. As situações excepcionais e omissas, não pre-
vistas nesta Portaria, serão analisas pelo titular da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária.

Art. 23. Esta Portaria não afasta nenhuma das disposi-
ções contidas no Decreto Estadual Nº 22.985 de 20 de Março 
de 2007, devendo os atos praticados em virtude das suas nor-
mas, descreverem todos os procedimentos ali disciplinados.

Art. 24. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I
Memorando de Solicitação de Diárias

ANEXO II
Relatório de Viagem

Fluxos de Solicitação de Diárias
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PORTARIA Nº 804, DE 17 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre a destinação e gestão da 
Unidade Prisional de Ressocialização de 
São Luís 4 (UPSL4) e dá outras provi-
dências.

A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRA-
ÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atri-
buições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da Constituição 
do Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3° do Decreto Esta-
dual n° 27.549, de 13 de julho de 2011 e inciso II do art. 28 do 
Decreto nº. 31.356, de 20 de novembro de 2015,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. Trata-se de regulamentação voltada à Unidade 
Prisional de Ressocialização de São Luís 4 - UPSL4, que terá 
especificidades, conforme disposto nesta Portaria.

Parágrafo único. As disposições constantes nesta nor-
ma se tratam apenas de exceções da referida Unidade Prisio-
nal.

CAPÍTULO II
DA DESTINAÇÃO

Art. 2º. A USPL4 é destinada à inclusão de presos do 
sexo masculino em regime prisional fechado ou por prisão 
provisória, desde que atendidos critérios subjetivos e objetivos 
fixados nesta Portaria.

Seção I
Do Procedimento de Inclusão

Art. 3º. Caberá ao Diretor Geral da Unidade Prisional in-
teres- sada requerer formalmente a inclusão da pessoa presa 
na UPSL4 à Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária, o 
que se fará por meio de:

I - procedimento específico dotado do sigilo necessário; 

II - expediente devidamente fundamentado.

Parágrafo único. A Assessoria de Inteligência do Sis-
tema Penitenciário e a Unidade Gestora de Segurança Peni-
tenciária deverão apresentar análise à Secretaria Adjunta de 
Segurança Penitenciária, no prazo de 48 horas, opinando pela 
inclusão ou não.

Art. 4º. O perfil do preso a ser transferido para a UPSL4 
deverá observar, prioritariamente, as seguintes circunstâncias:

I - ter o preso indícios de envolvimento em evento de 
natu- reza grave, o que se fará por meio de Comunicado de 
Ocorrência acompanhado das provas pertinentes;

II - por critério de conveniência e necessidade extraordi-
nária determinada pela Secretaria Adjunta de Segurança Peni-
tenciária, para fins de assegurar a ordem e disciplina prisional;

III - como meio cautelar, mediante fundado receio de 
resgate ou implantação de desordem que afronte a rotina e 
disciplina prisionais.

Art. 5º. Além do disposto no artigo anterior, concomitan-
temente, condiciona-se a admissão do preso com a disponibi-
lidade de vagas, que fica limitada a 150 (cento e cinquenta), 
com a seguinte configuração:

I - 140 (cento e quarenta) vagas comuns;

II - 06 (seis) vagas em cela de sala de estado maior; III - 

04 (quatro) vagas em isolamento celular.

Parágrafo único. As vagas serão dispostas respeitando 
o perfil individualizado do preso, o que será feito a cargo da 
direção da UPSL4.

Art. 6º. A apreciação do pedido de inclusão administrati-
va na UPSL4 não poderá exceder as 72 (setenta e duas) horas 
de tramitação, ressalvada a necessidade de inclusão cautelar.

Art. 7º. O Juiz responsável pela manutenção da prisão 
deverá ser comunicado da inclusão do preso na UPSL4, ime-
diatamente, com cópia de todo o procedimento processado.

CAPÍTULO III
DAS RESTRIÇÕES

Seção I
Dos Itens Não Permitidos em Cela

Art. 8º. Os presos custodiados na UPSL4 poderão ter 
em cela os objetos e materiais autorizados em portaria espe-
cífica desta SEAP, ficando proibido os que a seguir se relacio-
nam, a saber:

I - fotografias, cartas e medicamentos;

II - cortador de unha e barbeador;

III - alimentos trazidos pelos visitantes;

IV - aparelhos de TV e rádio;

V - cigarro, fumo desfiado, isqueiro e congêneres.

§1º. A direção da UPSL4 cuidará para que se mantenha 
regular administração de medicamentos aos presos.

§2º. A direção da UPSL4 deverá adotar procedimento es-
pecífico para o controle de pagamento e recolhimento após o 
uso dos itens especificados na alínea II deste artigo.

§3º. Ocorrendo dano ao ventilador, que tem acesso au-
torizado nos termos da Portaria específica desta SEAP, este 
somente poderá ser substituído após 06 (seis) meses a partir 
da solicitação de acesso de um novo equipamento.

Seção II
Dos Itens Permitidos nos Dias de Visita

Art. 9º. Fica proibido o ingresso de alimentação através 
dos visitantes com intuito de permanecer na cela junto ao pre-
so.

Art. 10. Os itens de alimentação que ingressarão junto 
do(a) visitante, para consumo exclusivo durante a visita, seja 
ela social, de criança ou íntima, obedecerá as mesmas quan-
tidades e características, sendo permitido, por preso, apenas:

I - alimento pronto: até 01 (um) quilo por visitante, acon-
dicionado em um único vasilhame descartável de isopor;

II - bebida: suco, água ou refrigerante, limitado a quanti-
dade de até 01 (um) litro por visitante, podendo estar acondi-
cionado em até 02 (dois) vasilhames transparentes, lacrados 
e sem rótulo.

§1º. Nos termos deste artigo, considera-se visitante 
aquele devidamente cadastrado e maior de 12 anos de idade.

§2º. Não é permitido a entrada de sucos caseiros ou re-
frigerantes, de composição densa, congelado ou de difícil fis-
calização do teor, bem como de cor escura.

Art. 11. Além da alimentação prevista no artigo anterior, 
para a realização da visita íntima, poderá a visitante ingressar 
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portando os seguintes itens:

I - 01 (um) lençol;
 
II - 01 (uma) toalha;

III - 01 (um) preservativo;

IV - 01 (um) sabonete.

Parágrafo único. Os itens de acesso autorizado neste ar-
tigo deverão todos retornarem com a visitante na saída da visi-
ta íntima, sob pena de responsabilização administrativa desta.

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

Seção I
Da Revista de Pessoas e Inspeção de Pertences

Art. 12. Todos os visitantes de presos custodiados na 
UPSL4 serão submetidos aos procedimentos de revista e ins-
peção na Por- taria Unificada do Complexo Penitenciário São 
Luís, sem prejuízo da realização dos mesmos procedimentos 
quando do ingresso na Unidade Prisional.

Seção II
Das Visitas e Banho de Sol

Art. 13. As visitas sociais serão realizadas nas segun-
das, terças e quartas-feiras, entre 8 e 18 horas, com duração 
de até 3 horas e 30 minutos e se darão conforme plano de ro-
tinas da Unidade Prisional, que sempre zelará pela segurança 
e integridade física de todos.

Art. 14. As visitas íntimas serão realizadas, preferencial-
mente, no mesmo dia da visita social do preso, com duração 
máxima de até 1 (uma) hora a cada 15 (quinze) dias.

Art. 15. As visitas de crianças serão realizadas a cada 30 
(trinta) dias, na forma do art. 8º desta Portaria.

Art. 16. O banho de sol terá duração de 02 (duas) horas 
e será realizado entre às 8 e 18 horas, conforme plano de roti-
nas a ser elaborado pela Unidade Prisional.

Seção III
Da Entrevista em Parlatório

Art. 17. A realização da entrevista com o advogado será 
realizada, obrigatoriamente, no parlatório da própria UPSL4 ou 
em local congênere indicado pelo Diretor Geral da Unidade.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18. Aos custodiados nas salas de estado maior da 
UPSL4 não se aplicam as exceções previstas nesta Portaria.

Art. 19. A manutenção do corte de cabelo deverá ser re-
alizada de modo a respeitar a altura padrão prevista em norma 
específica desta SEAP.

Art. 20. É proibida a posse pelos presos ou visitantes de 
qual- quer item que não esteja autorizado na forma disposta 
nesta Portaria, caso em que serão responsabilizados na forma 
da legislação vigente.

Art. 21. Os itens e alimentos tratados nesta Portaria são 
liberalidades condicionalmente garantidas e com ônus do(a) 
preso(a) através de seus visitantes, salvo aqueles especifica-
mente pontuados como fornecidos pelo Estado.

Art. 22. O ingresso de alimentos deverá obedecer estri-
tamente as condições e limites estabelecidos nesta Portaria, 
cabendo a Portaria Unificada e Unidade Prisional a adoção de 

controle preciso sobre tais itens.

Art. 23. Fica revogada a Portaria SEAP nº 427, de 24 de 
maio de 2017.

Art. 24. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretária de Estado de Administração Penitenciária
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PORTARIA Nº 818, DE 17 DE JULHO DE 2017

Institui o Manual de Rotinas de Seguran-
ça do Complexo Penitenciário São Luís 
e Penitenciária Regional São Luís e dá 
outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3° do Decreto Estadu-
al n° 27.549, de 13 de julho de 2011,

Considerando a necessidade de padronizar os proce-
dimentos de segurança das Unidades Prisionais abrangidas 
pelo Complexo Penitenciário São Luís e Penitenciária Regio-
nal São Luís;

Considerando a necessidade de disciplinar a conduta 
funcional dos Auxiliares de Segurança Penitenciária, Agentes 
e Inspetores Estaduais de Execução Penal e demais servido-
res no âmbito das referidas estruturas penitenciárias, de forma 
a aprimorar e harmonizar os procedimentos e rotinas das equi-
pes de serviço.

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir o Manual de Rotinas de Segurança do 
Complexo Penitenciário São Luís e Penitenciária Regional 
São Luís, na forma do Anexo I desta Portaria.

Parágrafo único. Ao Manual de que trata o caput deste 
artigo é atribuído o grau de sigilo “RESERVADO” e seu con-
teúdo deverá ser difundido, por meio de cópia acautelada, so-
mente às Direções das Unidades Prisionais abrangidas pelo 
Complexo Penitenciário São Luís e Penitenciária Regional 
São Luís, Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária e 
Unidade Gestora de Segurança Penitenciária.

Art. 2º. Ficam revogadas a Portaria SEAP nº. 186, de 11 
de setembro de 2014 e as demais disposições normativas em 
contrário.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Os arquivos, por sua natureza sigilosa, estão disponíveis no Sistema de 
Inteligência, Informação e Segurança Penitenciária - SIISP, na aba Manual 

de Rotina

Anexo I - Manual de Rotinas de Segurança do Complexo 
Penitenciário São Luís e Penitenciária Regional São Luís
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PORTARIA Nº 1.043, DE 28 DE SETEMBRO DE 
2017

Define os procedimentos da Supervisão 
de Monitoração Eletrônica - SME para o 
cumprimento das ordens judiciais refe-
rentes a monitoração eletrônica no âm-
bito do Estado do Maranhão e dá outras 
providências. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da Constituição 
do Estado do Maranhão, no inciso III do art. 3° do Decreto 
Estadual n° 33.332, de 13 de setembro de 2017 e a Portaria 
Conjunta nº. 9, de 06 de junho de 2017, publicada no Diário de 
Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2017,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. A Supervisão de Monitoração Eletrônica - SME, 
ligada diretamente a Secretaria Adjunta de Segurança Peni-
tenciária - SASPE, terá suas rotinas e procedimentos regula-
mentados de acordo com esta Portaria.

Art. 2º. A SME se organiza com a seguinte estrutura, 
conforme organograma contido no Anexo I, a saber:

I - Supervisor:

a) Apoio Administrativo;

b) Apoio Logístico;
 
c) Serviço de Monitoração:

1. Unidade de Análise e Estatística;

2. Unidade de Gestão do Sistema de Acompanhamento 
e Custódia 24 horas - SAC24;

3. Unidade de Gestão Sistema de Inteligência, informa-
ção e Segurança Penitenciária - SIISP;

4. Unidade de Suporte - capital;

5. Unidades de Suporte - interior.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES

Seção I
Do Supervisor

Art. 3º. O Supervisor da SME possui as seguintes atri-
buições:

I - elaborar metas, instruções de execução de tarefas e 
fiscalizar o seus cumprimentos;

II - gerir os contratos inerentes a Supervisão;

III - zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos 
operacionais padronizados e executar outras atividades que 
lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação.

Seção II
Do Apoio Administrativo

Art. 4º. O Apoio Administrativo da SME funcionará em 
regime de expediente, de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 h, 
com as seguintes atribuições:

I - gerir o correio eletrônico oficial e o Malote Digital da 

SME;

II - manter permanente diálogo com a Supervisão de 
Gestão de Alvarás - SGA, acompanhando a elaboração e exe-
cutando as Instruções Técnicas emitidas;

III - elaborar as ordens de serviço de instalação, desati-
vação e manutenção e os expedientes correlatos;

IV - realizar agendamento das ordens de serviço com as 
partes interessadas;

V - promover a execução de serviços administrativos di-
versos. Parágrafo único. No período noturno, finais de semana 
e feriados a realização das atividades previstas neste artigo 
serão executadas por servidor plantonista designado pelo Su-
pervisor da SME.

Seção III
Do Apoio Logístico

Art. 5º. O Apoio Logístico da SME funcionará em regime 
de expediente, de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 h, com as 
seguintes atribuições:

I - gerir o estoque de equipamentos e seus acessórios a 
partir do consumo formalizado através das Ordens de Serviço;

 
II - planejar a distribuição de equipamentos nas Unida-

des de Suporte, de acordo com a demanda;

III - elaborar relatórios periódicos de materiais consumi-
dos e disponíveis;

IV - controlar o uso dos veículos, sua conservação e ma-
nutenção, de acordo com as diretrizes do Serviços Gerais de 
Transportes;

V - realizar outras atividades de controle dentro de sua 
área de atribuição.

Parágrafo único. No período noturno, finais de semana 
e feriados a realização das atividades previstas neste artigo 
serão executadas por servidor plantonista designado pelo Su-
pervisor da SME.

Seção IV
Do Serviço de Monitoração

Art. 6º. O Serviço de Monitoração funcionará 24 horas 
por dia em regime de plantão, com as seguintes atribuições:

I - fiscalizar o cumprimento das condições da monitora-
ção eletrônica, encaminhando os casos de violação à Unidade 
de Análise e Estatística;

II - promover o suporte à pessoa monitorada, via telefo-
ne;

II - atualizar dados cadastrais das pessoas monitoradas, 
sempre que necessário;

IV - realizar outras atividades de controle dentro de sua 
área de atribuição.

§1º. Para fins de fiscalização, os 217 (duzentos e de-
zessete) municípios do Estado do Maranhão, divididos em 04 
(quatro) regiões, terão as respectivas Comarcas da Justiça Es-
tadual ou Seção e Subseções da Justiça Federal abrangidas 
pelas Unidades de Suporte contidas na regionalização manti-
da pela SME.

§2º. O Serviço de Monitoração é composto de:

I - 01 (um) chefe, em regime de expediente, de segunda 
a sexta-feira, de 8 às 18h;

II - 04 (quatro) postos de Operadores no período diurno: 
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um para cada região;

III - 04 (quatro) postos de Operadores no período notur-
no: um para cada região.

§3º. Durante o plantão noturno um Operador do Serviço 
de Monitoração fará às vezes de Unidade de Suporte, confor-
me disciplinado nesta Portaria.

SubSeção I
Do Serviço de Análise e Estatística

Art. 7º. O Unidade de Análise e Estatística funcionará em 
regime de expediente, de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 h, 
com as seguintes atribuições:

I - comunicar ao Juízo competente em até 24 horas da 
ocorrência de violação das medidas de monitoração impostas;

II - manter controle atualizado das comunicações pre-
vistas no inciso anterior, solicitando a Ordem de Serviço de 
Desativação, dando ciência ao juízo competente, caso tenha 
sido ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias, a contar da comu-
nicação;

III - expedir relatórios analíticos solicitados pelas autori-
dades interessadas;

IV - manter relatórios estatísticos inerentes às atividades 
desenvolvidas;

V - prestar suporte às autoridades na utilização dos sis-
temas de gestão;

VI - realizar outras atividades de controle dentro de sua 
área de atribuição.

SubSeção II
Da Unidade de Gestão do Sistema de Acompanhamento e 

Custódia 24 horas - SAC24

Art. 8º. A Unidade de Gestão do SAC24 funcionará em 
regime de expediente, de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 h, 
com as seguintes atribuições:

I - ativar a pessoa monitorada no SAC24, em atendimen-
to as Unidades de Suporte, através da Ordem de Serviço de 
Ativação emitida pela SME;

II - receber e processar as Ordens de Serviços devolvi-
das pelas Unidades de Suporte através do correio eletrônico 
ativasme@seap.ma.gov.br;

III - editar as condições de monitoração, conforme deter-
minação judicial;

IV - gerir a duração de monitoração de pessoa não con-
denada, atualizando o prazo sempre que houver renovação 
judicial da medida;

V - desativar a pessoa monitorada no SAC24, mediante 
Ordem de Serviço de Desativação.

§1º. Nos finais de semana e feriados apenas a atividade 
prevista no inciso I deste artigo será executada por servidor 
plantonista designado pelo Supervisor da SME.

§2º. As ativações realizadas pelo plantão serão revisa-
das e concluídas pela Unidade de Gestão do SAC24 no expe-
diente seguinte.

SubSeção III
Da Unidade de Gestão Sistema de Inteligência, 
informação e Segurança Penitenciária - SIISP

Art. 9º. A Unidade de Gestão do SIISP funcionará em 
regime de plantão, 24 horas por dia, com as seguintes atribui-
ções:

I - manter atualizadas as informações referentes a pes-
soa monitorada no sistema SIISP, em atendimento as Unida-
des de Suporte, através da Ordem de Serviço de Ativação emi-
tida pela SME;

II - manter as condições de monitoração sempre atuali-
zadas campo “observação” do SIISP, conforme determinação 
judicial;

III - gerir a atualização documental da pessoa monitora-
da junto ao SIISP, sempre que demandado;

IV - desligar a pessoa monitorada do SIISP, mediante 
Ordem de Serviço de Desativação.

SubSeção IV
Das Unidades de Suporte

Art. 10. Entende-se como Unidade de Suporte o setor 
existente tanto na sede da SME, quanto em determinadas Uni-
dades Prisionais desta SEAP situadas no interior do Estado, 
conforme regionalização mantida pela SME.

§1º. As atribuições das Unidades de Suporte se resumi-
rão em ativar, desativar e realizar a manutenção de equipa-
mentos de monitoração eletrônica, sempre por Ordem de Ser-
viço da SME, sem prejuízo de outras oficialmente requeridas.

§2º. A Unidade de Suporte deverá utilizar, em comum 
acordo com a Direção da Unidade Prisional, a estrutura nesta 
existente, tais como computadores com acesso à internet, cor-
reio eletrônico, apoio administrativo, viaturas e outros recursos 
necessários à execução dos trabalhos.

Art. 11. As Unidades de Suporte funcionarão em regime 
de plantão, 24 horas por dia, devendo atender as ativações 
nos seguintes prazos:

I - em Unidade Prisional da SEAP: imediatamente;

II - sob custódia de delegacias de polícia ou carceragens 
da SSP: até 24 horas;

III - em liberdade: mediante agendamento da SME.

Art. 12. As Unidades de Suporte possuem as seguintes 
subordinações:

I - técnica: à SME, que delegará as atividades específi-
cas de ativação, desativação e manutenção de equipamentos, 
mediante Ordem de Serviço;

II - administrativa: à Direção Geral da Unidade Prisional 
a que pertença.

§1º. A Supervisão de Segurança Interna - SSI manterá 
Unidade de Suporte que se limitará a ativação de equipa-
mentos fora do expediente administrativo da SME, para aten-
dimento das Unidades Prisionais abrangidas pelo Complexo 
Penitenciário São Luís e Penitenciária Regional São Luís.

§2º. O atendimento de demandas de ativação fora do 
previsto no parágrafo anterior serão executadas pela própria 
SME.

§3º. As Unidades de Suporte não têm poderes para assi-
nar expedientes endereçados a órgãos externos.

Art. 13. O cumprimento das Ordens de Serviço pelas 
Unidades de Suporte e seus servidores é excepcional e deve-
rá ser conciliado com as demais atividades habituais da Uni-
dade Prisional.
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CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

Seção I
Da Ativação

Art. 14. A ativação de equipamento de monitoração ele-
trônica somente se dará por imposição judicial, através de de-
cisão que atenda aos requisitos contidos na Portaria Conjunta 
nº. 9/2017.

Art. 15. Quando se tratar de ativação condicionada a 
liberação por alvará de pessoa custodiada do Sistema Peni-
tenciário, obrigatoriamente esta fica adstrita a análise da Su-
pervisão de Gestão de Alvarás - SGA, que emitirá a Instrução 
Técnica competente.

§1º. Com a Instrução Técnica autorizando a colocação da 
pessoa presa em liberdade, deverá ser preenchida pela SME a 
Ordem de Serviço de Ativação, que será remetida para a Unida-
de de Suporte, na forma da regionalização mantida pela SME.

§2º. A previsão do caput deste artigo não se aplica para 
liberação por alvará de pessoas custodiadas de delegacia de 
polícia.

Art. 16. A ativação de equipamentos de monitoração 
eletrônica respeitará o procedimento operacional padrão es-
pecífico.

Seção II
Da Manutenção

Art. 17. As demandas de manutenção deverão ser re-
alizadas pela pessoa monitorada diretamente ou através do 
Serviço de Monitoração da SME, através dos canais de aten-
dimento informados na instalação que, por sua vez, farão o 
agendamento e redirecionarão esta à Unidade de Suporte 
competente, conforme regionalização mantida pela SME.

Art. 18. A Unidade de Suporte atenderá a pessoa moni-
torada, devendo:

I - analisar a problemática apresentada, conforme proce-
dimento operacional padrão;

II - informar o Serviço de Monitoração, através de For-
mulário de Manutenção fornecido pela SME, acompanhado de 
foto e contato telefônico;

III - aguardar a autorização para a execução da manu-
tenção, mediante recebimento da Ordem de Serviço de Ma-
nutenção;

IV - recolher, catalogar e devolver à SME, na primeira 
oportunidade, o material descrito como substituído na Ordem 
de Serviço de Manutenção.

Parágrafo único. Sempre que necessário, na oportuni-
dade da manutenção, serão atualizados os dados cadastrais 
da pessoa monitorada.

Art. 19. A ativação de equipamentos de monitoração 
eletrônica respeitará o procedimento operacional padrão es-
pecífico.

Seção III
Da Desativação

Art. 20. A desativação de equipamentos de monitoração 
eletrônica somente se dará nas seguintes hipóteses:

I - imposição judicial: quando a pessoa monitorada terá 
o agendamento da retirada feito pelo Serviço de Monitoração, 
que a encaminhará para a Unidade de Suporte mais próxima;

II - pelo término do prazo judicialmente imposto, sem re-
novação: quando a pessoa monitorada será convocada até a 

Unidade de Suporte para a remoção do equipamento;

III - pela violação comunicada ao Juízo competente e 
ausente a manifestação deste após o prazo de 10 (dez) dias, 
conforme Portaria Conjunta nº 9/2017;

IV - perda da comunicação pelo advento de prisão, fa-
lecimento da pessoa monitorada e casos congêneres: a SME 
orientará qual procedimento será adotado em cada caso via 
Ordem de Serviço de Desativação.

IV - intervenção médica, conforme instrução operacional 
emitida pela SME.

§1º. Toda e qualquer necessidade de remoção de equi-
pamento deverá ser solicitada pela pessoa monitorada ao Juí-
zo competente, inclusive no caso de intervenção médica.

§2º. Havendo necessidade de retirada em caso de ur-
gência, a pessoa monitorada ou terceiro deverão cientificar a 
SME, para que os procedimentos cabíveis sejam realizados.

§3º. Toda e qualquer desativação, por qualquer que seja 
o motivo, mesmo que momentâneo, deverá ser formalizada 
nos autos do Juízo competente pela SME.

Art. 21. A desativação de equipamentos de monitoração 
eletrônica respeitará o procedimento operacional padrão es-
pecífico.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. As Unidades de Suporte devem manter contato 
periódico com a SME objetivando a atualização dos estoques 
de equipamentos e acessórios.

Art. 23. A SME disponibilizará no ambiente extranet da 
SEAP os seguintes formulários:

I - Cadastro da Pessoa Monitorada;

II - Termo de Monitoração;

III - Termo de Advertência; e

IV - Ordens de Serviço de Ativação, Desativação e Ma-
nutenção.

Parágrafo único. Até a efetiva implantação do Mandado 
de Monitoração Eletrônica previsto pelo art. 17 e seguintes da 
Portaria Conjunta nº. 9/2017, deverá ser utilizado o Formulário 
previsto no inciso I deste artigo.

Art. 24. A pessoa monitorada que causar dano, culposa 
ou dolosamente, aos equipamentos e seus acessórios será 
responsabilizada na forma da regulamentação conjunta em 
vigor.

Art. 25. A SME terá controle específico para cada tipo de 
Ordem de Serviço emitida, com sua natureza e dados relativos 
ao serviço prestado.

Parágrafo único. A Assessoria de Informação e Tecno-
logia terá prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da pu-
blicação desta Portaria, para desenvolver sistema de gestão 
de Ordem de Serviço que atenda as necessidades da SME.

Art. 26. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

PORTARIA Nº 1.043, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017.
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Anexo I
Organograma da Supervisão de Monitoração Eletrônica - SME

Os arquivos, por sua natureza sigilosa, estão disponíveis no Sistema de 
Inteligência, Informação e Segurança Penitenciária - SIISP, na aba Manual 

de Rotina

Fluxo I - Ativação

Fluxo II - Desativação

Fluxo III - Advertência

Fluxo IV - Manutenção

POP 08 - Instalação de tornozeleira

Anexo I (POP 08) - Ordem de Serviço de Ativação

Anexo II (POP 08) - Termo de Monitoração

POP 09 - Desativação de tornozeleira

Anexo I (POP 09) - Ordem de Serviço de Desativação

POP 13 - Advertência da pessoa monitorada

Anexo I (POP 13) Termo de Advertência da Pessoa Monitorada

POP 14 -  Análise dos determinantes de defeito na TZPR

Anexo I (POP 14) - Solicitação de Ordem de Serviço de 
Manutenção

POP 15 -  Análise da decisão judicial

Republicado por Incorreção.
 

ERRATA

Referente a PORTARIA Nº 1.043, DE 28 DE SETEM-
BRO DE 2017, que define os procedimentos da Supervisão de 
Monitoração Eletrônica - SME para o cumprimento das ordens 
judiciais referentes a monitoração eletrônica no âmbito do Es-
tado do Maranhão e dá outras providências:

ONDE SE LÊ:

Art. 6º …
§1º. Para fins de fiscalização, os 217 (duzentos e dezes-

sete) muni- cípios do Estado do Maranhão serão divididos em 
04 (quatro) regiões, abrangerão todas as Comarcas da Justiça 
Estadual ou Seção e Subseções da Justiça Federal no Mara-
nhão, conforme Anexo I desta Portaria.

LEIA-SE:

Art. 6º …
§1º. Para fins de fiscalização, os 217 (duzentos e de-

zessete) municípios do Estado do Maranhão, divididos em 04 
(quatro) regiões, terão as respectivas Comarcas da Justiça Es-
tadual ou Seção e Subseções da Justiça Federal abrangidas 
pelas Unidades de Suporte contidas na regionalização manti-
da pela SME.

ONDE SE LÊ:

Art. 10º. Entende-se como Unidade de Suporte o setor 
existen- te tanto na sede da SME, quanto em determinadas 
Unidades Prisionais desta SEAP situadas no interior do Esta-
do, conforme regionalização contida no Anexo I desta Portaria.

 
LEIA-SE:

Art. 10. Entende-se como Unidade de Suporte o setor 
existen- te tanto na sede da SME, quanto em determinadas 
Unidades Prisionais desta SEAP situadas no interior do Esta-
do, conforme regionalização mantida pela SME.

SÃO LUÍS - MARANHÃO, 25 DE SETEMBRO DE 2017.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

PORTARIA Nº 1.043, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017.
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PORTARIA Nº 1.085, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017

Dispõe sobreo acesso e nivelamento 
para integrar o Grupo Especial de Ope-
rações Penitenciárias,a Força de Pronto 
Emprego da Supervisão de Segurança 
Interna e o Núcleo de Escolta e Custódia 
daSupervisão de Segurança Externa da 
Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária do Maranhão e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DEADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções, que lhe conferem o inciso II do art.69 da Constituição do 
Estado do Maranhão, no inciso III do art.3° do Decreto Estadu-
al n° 33.332, de 13 de setembro de2017,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. Os requisitos mínimos para integraro Grupo Es-
pecialde Operações Penitenciárias - GEOP, a Força de Pron-
to Emprego da Supervisão de Segurança Interna - SSI e o 
Núcleo de Escolta e Custódia da Supervisão de Segurança 
Externa - SSE serão definidos nesta Portaria.

Parágrafo único. Para todos os órgãos acima indicados 
deverá existir cadastro de reserva para sua composição, com 
prazo de validade pré-definido.

Art. 2º. Nos termos desta Portaria, fixam-se os seguintes 
conceitos:

I - acesso: inclusão de novos integrantes em determina-
da lotação de segurança penitenciária, conforme perfil e aten-
dimento de condições específicas;

II - nivelamento: faculdade apresentada aos servidores 
já lotados em grupos estratégicos da segurança penitenciá-
ria,que poderão ou não continuar nestas lotações, conforme 
atendimento das condições específicas;

III - voluntário: servidor interessado em participar do pro-
cesso de acesso ou nivelamento;

IV - instrutor voluntário: profissional habilitado para mi-
nistrar determinada assunto e que não será remunerado finan-
ceiramente por isto.

Art. 3º.O teste de aptidão física será requisito para a ma-
trícula em curso de nivelamento ou acesso, devendo possuir 
requisito mínimo de aprovação e escalonamento proporcional 
ao desempenho da pessoa candidatada, com critérios de de-
sempate previstos em edital próprio.

CAPÍTULO II
DO ACESSO E NIVELAMENTO GEOP

Art. 4º. O GEOP será composto de número determina-
do de Agentes ou Inspetores Estaduais de Execução Penal, 
conforme previsto em edital, em conformidade com os critérios 
contidos nesta Portaria.

§1º. Poderão concorrer a acesso ao GEOP os servidores 
efetivos ocupantes dos cargos relacionados no caput deste ar-
tigo, condicionando-se ainda a aprovação destes em teste de 
aptidão física e curso de formação específico.

§2º. A permanência dos servidores descritos no caput 
deste artigo e já lotados no GEOP fica condicionada aos mes-
mos requisitos específicos contidos em edital.

Art. 5º. As condições de acesso ou nivelamento ao 

GEOP serão únicas e não poderá ter diferença de tratamento 
em razão da idade ou estado físico.

CAPÍTULO III
DA FORÇA DE PRONTO EMPREGO DA SSI

Art. 6º. A Força de Pronto Emprego da SSI será com-
posta de número determinado de Agentes ou Inspetores Esta-
duais de Execução Penal, efetivos e ou temporários, em con-
formidade com os critérios contidos nesta Portaria e em edital 
específico.

§1º.Poderão concorrer a acesso à Força de Pronto Em-
prego da SSI os servidores que atendam as condições do 
caput deste artigo, além de terem que ser aprovados em teste 
de aptidão física e curso de formação próprio.

§2º. A permanência dos servidores descritos no caput 
deste artigo e já lotados na Força de Pronto Emprego fica con-
dicionada aos mesmos requisitos previstos para o acesso.

CAPÍTULO IV
DO NÚCLEO DE ESCOLTA E CUSTÓDIA DA SSE

Art. 7º. O Núcleo de Escolta e Custódia da SSEserá 
composto de número determinado de Agentes ou Inspetores 
Estaduais de Execução Penal, efetivos e ou temporários, em 
conformidade com os critérios contidos nesta Portaria.

 
§1º.O edital de abertura dos cursos poderá prevê dispo-

sição de forma regionalizada da SSE, de modo a gerar menos 
impactos com remoções entre servidores da capital e interior.

§2º. Poderão concorrer a acesso ao Núcleo de Escolta e 
Custódia servidores que atendam as condições do caput deste 
artigo, além de terem que ser aprovados em teste de aptidão 
física e curso de formação próprio.

§3º. A permanência dos servidores descritos no caput 
deste artigo e já lotados no Núcleo de Escolta e Custódia da 
SSE fica condicionada aos mesmos requisitos previstos para 
o acesso.

CAPÍTULO V
DA COMISSÃO AVALIADORA

Art. 8º. Compete a Comissão Avaliadora a elaboração do 
teste de aptidão física e dos respectivos cursos básicos.

Art. 9º.Para todos os casosa Comissão Avaliadora, em 
todas as etapas dos procedimentos de acesso ou nivelamento, 
terá a seguinte composição:

I - se para o GEOP: Supervisor do GEOP e equipe da 
Academia de Gestão Penitenciária;

II - se para a Força de Pronto Emprego da SSI: Super-
visor da SSI e equipe da Academia de Gestão Penitenciária;

III - se para o Núcleo de Escolta e Custódia da SSE: 
Supervisor da SSE e equipe da Academia de Gestão Peniten-
ciária.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Os editais serão divulgados em momento opor-
tuno constando os respectivos cronogramas e requisitos para 
acesso a cada um dos grupamentos indicados.

Art. 11. A promoção de todas as etapas dos procedimen-
tos de acesso e nivelamento serão realizadas pela Comissão 
Avaliadora prevista no art. 9º desta Portaria.

PORTARIA Nº 1.085, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017.
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Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DÊ-SECIÊNCIA,PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

PORTARIA Nº 1.085, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017.
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PORTARIA Nº 1161, DE 16 DE NOVEMBRO DE 
2017

Dispõe sobre o uso da Sala de Estado 
Maior, na Unidade Prisional de Ressocia-
lização de São Luís 4 - UPSL 4 e Unida-
de Prisional de Ressocialização Femini-
na -UPFEM e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções, que lhe conferem o inciso II do art.69 da Constituição do 
Estado do Maranhão, no inciso III do art.3° do Decreto Estadu-
al n°33.332, de 13 de setembro de 2017,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. Disciplinar o uso das Salas de Estado Maior si-
tuadas nas Unidade Prisionais de Ressocialização São Luís 
4 - UPSL 4 e Feminina - UPFEM, nos termos desta Portaria.

CAPÍTULO II
DA DESTINAÇÃO

Art. 2º. As Salas de Estado Maior presentes na UPSL 4 
e UPFEM se destinam a advogados e advogadas, respectiva-
mente, inscritos regularmente nos quadros da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, na forma da legislação específica em vigor.

§1º A comprovação que o(a) advogado(a) integra regu-
larmente os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil,se 
dará por meio da apresentação do Cartão de Identidade Pro-
fissional da Seccional de Origem e da Certidão de Regularida-
deCadastral.

§2º Nos casos em que o(a) advogado(a) não estiver de 
posse do Cartão de Identidade Profissional, deverá apresentar 
a Certidão Administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil.

CAPÍTULO III
DO EMPREGO DE ALGEMAS

Art. 3º. Aos custodiados nas Salas de Estado Maior so-
mente se utilizará algemas nos seguintes casos:

I - resistência ou fundado receio de fuga;

II - perigo à integridade física própria ou de outrem, pro-
vocado pelo custodiado ou por terceiros.

Parágrafo único. O emprego de algemas, quando ne-
cessário, deverá ter justificada a sua excepcionalidade por es-
crito, através do formulário próprio, constante no Anexo I desta 
Portaria.

CAPÍTULO IV
DA ENTREVISTA EM PARLATÓRIO

Art. 4º. A realização da entrevista com o(a) advogado(a) 
será realizada, obrigatoriamente, no parlatório da própriaUni-
dade Prisional de custódia ou do Complexo Penitenciário São 
Luís.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º. Ao público previsto nesta portaria aplicam-se as 
regras comuns de permissão de materiais em cela previstas 
na Portaria SEAP nº. 982/2016.

Art. 6º. Oingresso de alimentos deverá obedecer estri-

tamente às condições e limites estabelecidos na Portaria nº 
982/ 2016, cabendo à Portaria Unificada e Unidade Prisional a 
adoção de controle preciso sobre tais itens.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. DÊ-SECIÊNCIA,PUBLIQUE-SEECUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretária deEstadodeAdministração

ANEXO I
AUTO DE UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS

PORTARIA Nº 1.161, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017.
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188
IR PARA O SUMÁRIO

PORTARIA Nº 1.309, DE 26 DE DEZEMBRO DE 
2017

Dispõe sobre a Comissão Técnica de 
Classificação presente nas Unidades 
Prisionais e define os procedimentos de 
elaboração, evolução e reavaliação do 
Programa de Individualização de Pena 
no Sistema Penitenciário do Estado do 
Maranhão.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso II do art. 3° 
do Decreto Estadual n° 27.549, de 13 de julho de 2011, e com 
fundamento no que dispõem os artigos 5º, 6º e 7º da Lei nº. 
7.210, de 11 de julho de 1984,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir os requisitos de funcionamento e pro-
cedimentos específicos referentes a Comissão Técnica de 
Classificação presente nas Unidades Prisionais e definir os 
procedimentos de elaboração, evolução e reavaliação do Pro-
grama de Individualização de Pena no Sistema Penitenciário 
do Estado do Maranhão.

TÍTULO I
DA COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO - CTC

Art. 2º. A CTC é a reunião interdisciplinar de profissio-
nais que visa orientar a individualização de pena da pessoa 
presa por meio da elaboração e atualização do Plano de In-
dividualização de Pena - PIP, bem como subsidiar a seleção 
de pessoas presas para as diversas atividades ofertadas pelo 
Programa de Individualização da Pena.

 
Art. 3º. A CTC será composta, obrigatoriamente, dos se-

guintes membros da Unidade Prisional:

I - Diretor Geral;

II - Diretor de Segurança ou Diretor Adjunto;

III - Diretor Administrativo e Atendimentos;

IV - Especialista Penitenciário Jurídico;

V - Especialista Penitenciário Enfermeiro;

VI - Especialista Penitenciário Assistente Social;

VII - Especialista Penitenciário Psicólogo;

VIII - Especialista Penitenciário Pedagogo, se houver; e

IX - Especialista Penitenciário Terapeuta Ocupacional, 
se houver. Art.4º. Os membros da CTC serão designados por 
portaria do Diretor Geral da Unidade Prisional, conforme mo-
delo contido no Anexo I desta Portaria.

§1º. Os membros constantes dos incisos IV, V, VI, VII, 
VIII e IX serão designados mediante proposta do Diretor Geral 
da Unidade Prisional.

§2º. O mandato dos membros da CTC terá a duração de 
01 (um) ano, sendo admitida a recondução ou substituição de 
um ou mais profissionais.

§3º. Nenhum membro que compõe a CTC obterá qual-
quer tipo de vantagem para si ou para outrem em prejuízo 
alheio, se fazendo valer enquanto participante da referida co-
missão.

CAPÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS

Seção I
Da Comissão Técnica de Classificação

Art. 5º. À CTC compete:

I - realizar o atendimento preliminar da pessoa presa 
condenada ou provisória, no período previsto no art. 20, inciso 
II, desta Portaria;

II - reunir-se, no mínimo, uma vez por semana, para reali-
zação de estudo de caso e elaboração do PIP ou, extraordina-
riamente, por convocação daquele que a preside;

III - classificar a pessoa presa condenada ou provisória 
considerando seus antecedentes e os aspectos manifestos da 
personalidade para orientar a individualização da execução da 
pena privativa de liberdade e do tratamento penitenciário;

IV - entrevistar pessoas, requisitar de órgãos públicos 
ou privados dados e informações, bem como realizar outras 
diligências ou exames que possibilitem identificar traços rele-
vantes da personalidade da pessoa presa;

V - elaborar o PIP considerando a situação jurídica, disci-
plinar, condições de saúde, perfil psicológico e social, escolari-
dade, experiência profissional e necessidades futuras, visando 
à reintegração social;

VI - elaborar, a partir da admissão da pessoa presa provi-
sória ou condenada, o PIP em até 30 (trinta) dias prorrogáveis 
por mais 10 (dez) dias;

 
VII - executar e acompanhar o PIP conforme as normas 

vigentes;

VIII - recomendar atividades assistenciais nas diversas 
áreas de atendimento;

IX - avaliar a evolução da pessoa presa a qualquer tem-
po e sempre que solicitado;

X - realizar as reclassificações da pessoa presa conde-
nada conforme o acompanhamento da execução das penas 
privativas de liberdade, quando for o caso;

XI - elaborar pareceres técnicos, para a individualização 
da execução da pena privativa de liberdade;

XII - elaborar relatório parcial relativo às pessoas pre-
sas com base nos atendimentos preliminares, nas avaliações 
e reavaliações realizadas no PIP elaborado e nas evoluções 
registradas, sempre que solicitado e relatório final nos casos 
de desligamentos em decorrência de:

a) término de pena;

b) livramento condicional; e

c) extinção de punibilidade.

XIII - propor e executar políticas voltadas ao tratamento 
penitenciário.

Art. 6º. A elaboração e a execução do plano de trata-
mento penitenciário serão fundadas na participação da pessoa 
presa, seja ela condenada ou provisória.

Parágrafo único. A CTC procurará motivar a pessoa 
presa a participar da elaboração e execução de seu programa 
de tratamento penitenciário.

Art. 7º. As decisões da CTC, devidamente registradas, 
serão tomadas pelo presidente em consonância com os pare-
ceres dos demais membros, relativizando a maioria de voto.
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Seção II
Dos Membros da CTC

Art. 8º. São competências do Diretor Geral:

I - presidir a CTC;

II - validar a relação das pessoas presas a terem os ca-
sos discutidos;

III - convocar reunião de Estudo de Caso;

IV - participar da elaboração e atualização do PIP;

V - providenciar a transferência do prontuário da CTC;

VI - elaborar relatório parcial ou final com base nos aten-
dimentos preliminares, nas avaliações e reavaliações realiza-
das no PIP elaborado e nas evoluções registradas, sempre 
que solicitado pela supervisão para fins de interesse público 
ou nos casos de desligamento; e

VII - tomar decisão final, quanto a seleção de pessoas 
presas para fins de atividades do Programa de Individualiza-
ção da Pena, quando não houver concordância entre os mem-
bros.

Art. 9º. São competências do Diretor Administrativo e 
Atendimentos ou Adjunto:

 
I - substituir o Diretor Geral, na ausência deste; II - se-

cretariar a CTC;

III - acompanhar todas as etapas do processo, garantin-
do o cumprimento dos prazos constantes no art. 20, a fim de 
subsidiar a direção acerca da execução do processo;

IV - manter atualizadas as informações pertinentes à 
CTC;

V - auxiliar a Direção Geral da Unidade Prisional no 
acompanhamento e alimentação do banco de dados e sistema 
de informação pertinentes às áreas técnicas;

VI - prestar informações acerca da CTC e do PIP das 
pessoas presas bem como encaminhar mensalmente relatório 
de produtividade à Supervisão da Comissão Técnica de Clas-
sificação, quando solicitado;

VII - monitorar o processo de classificação, mantendo 
relação de pessoas presas classificadas pelas áreas, a fim de 
providenciar as discussões dos casos em reunião da CTC;

VIII - encaminhar, para validação do presidente da CTC, 
relação das pessoas presas a terem os casos discutidos;

IX - informar em tempo hábil aos membros os casos que 
serão discutidos na próxima reunião da CTC, a data e o horá-
rio para a apresentação da síntese da classificação das pes-
soas presas visando o estudo de caso para fins de elaboração 
ou atualização do PIP;

X - participar da reunião da CTC, acompanhando os re-
latos acerca das pessoas presas, as propostas de acompa-
nhamento e sugestões de cada profissional sobre a inserção 
em atividades que visem a sua evolução no processo de res-
socialização;

XI - registrar em ata as informações relevantes prestadas 
no decorrer das reuniões da CTC;

XII - conferir se todas as informações registradas no PIP 
estão de acordo com as orientações provenientes da Supervi-
são da Comissão Técnica de Classificação;

XIII - acompanhar e zelar pela execução do PIP, bem 
como o agendamento dos atendimentos de evolução, avalia-
ção da evolução e reavaliação; e

XIV - agendar reunião da CTC para à reavaliação de 

acordo com os prazos previstos no art. 20, inciso IV e §6º, ou 
sempre que for necessário.

Parágrafo único. Nas Unidades Prisionais que possuem 
apenas Diretor Geral e Diretor Adjunto, este último acumulará 
as funções de Diretor de Segurança e Administrativo e Atendi-
mentos, para os efeitos desta Portaria.

Art. 10. São competências do Diretor de Segurança ou 
Adjunto:

I - substituir o Diretor Geral, na ausência deste;

II - realizar atendimento preliminar no prazo estabeleci-
do; 

III - acompanhar a conduta carcerária da pessoa presa;

IV - emitir parecer considerando a avaliação de compor-
tamento da pessoa presa e o respectivo histórico no Sistema 
Penitenciário;

V - elaborar síntese para apresentação na reunião da 
CTC, contendo as informações abaixo descritas e ficha de ad-
missão do SIISP anexa:

 
a) descrição acerca de seu comportamento no dia a dia, 

discorrendo sobre a:

1. interação e o relacionamento com as demais pessoas 
presas ou se possui restrição de convivência;

2. interação e o relacionamento com os profissionais da 
Unidade Prisional;

3. capacidade de cumprir ordens e respeitar as normas 
institucionais e manter a higiene pessoal e das dependências 
da Unidade Prisional.

b) existência de falta disciplinar no período de 06 (seis) 
a 12 (doze) meses e respectivo resultado do Conselho Disci-
plinar;

c) registro de ocorrências anteriores dos últimos 12 me-
ses;

d) existência de algum padrão de comportamento que 
limite as possibilidades de trabalhar ou estudar;

e) capacidade de articulação e liderança negativa sobre 
as demais pessoas presas; e

f) nível de sujeição junto aos demais.

VIII - elaborar proposta de acompanhamento para apre-
sentação na reunião da CTC.

VIX - Emitir parecer técnico, quando houver seleção de 
pessoa para atividades educacionais ou laborais.

Art.11. São competências do Especialista Penitenciário 
Jurídico:

I - elaborar o resumo processual da pessoa presa, con-
forme regulamentação própria;

II - realizar estudo de caso junto à Comissão Técnica de 
Classicação, com vista à inserção da pessoa presa no Progra-
ma Individualizado da Pena;

III - elaborar síntese para apresentação na reunião da 
CTC, contendo as seguintes informações:

a) regime prisional atual;

b) data da última prisão e motivo de sua admissão na 
Unidade;

c) tempo de condenação, quando for o caso;
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d) previsão para concessão de benefício (conforme cál-
culo penal emitido pela VEP), quando for o caso;

e) incidência penal;

f) natureza do crime;

g) tipo de crime;

h) ato do crime;

i) tipo de arma;

j) processo pelo qual esteja provisoriamente preso ou 
sua inexistência;

k) informação se, além da execução penal, tem outros 
processos pelos quais esteja respondendo em liberdade e/ou 
com mandado de prisão;

 
l) existência de mandados de prisão em aberto que pos-

sam gerar impedimentos para que a pessoa presa usufrua al-
gum benefício;

m) se necessita de atendimento pela defensoria pública; 
e

n) se a pessoa presa já obteve e/ou está apta para o 
benefício da saída temporária.

IV - elaborar proposta de acompanhamento para apre-
sentação na reunião da CTC.

V - Emitir parecer técnico, quando houver seleção de 
pessoa para atividades laborais(trabalho intramuros ou extra-
muros).

Art.12. São competências do Especialista Penitenciário 
Enfermeiro:

I - realizar atendimento preliminar individualizado no pra-
zo estabelecido;

II - realizar avaliação clínica;

III - encaminhar e acompanhar tratamento de saúde;

IV - programar e executar as indicações do plano de in-
dividualização da pena acompanhando a evolução da pessoa 
presa;

V - elaborar síntese para apresentação na reunião da 
CTC, contendo as seguintes informações:

a) peso e altura (sempre que possível);

b) ocorrência de doenças crônicas;

c) estado de saúde atual;

d) se faz uso de algum medicamento, sua respectiva po-
sologia e periodicidade;

e) resultado de exames e histórico de vacinas;

f) necessidade de submissão a algum procedimento de 
saúde;

g) informação sobre algum quadro clínico que limite as 
possibilidades de trabalhar ou estudar;

h) especificação do tratamento necessário;

i) relato sobre necessidade de encaminhamento a outros 
serviços; e

j) relação de medicamentos a serem utilizados.

VI - elaborar proposta de acompanhamento para apre-
sentação na reunião da CTC.

VII - Emitir parecer técnico, quando houver seleção de 
pessoa para atividades laborais(trabalho intramuros ou extra-
muros).

Art.13. São competências do Especialista Penitenciário 
Assistente Social:

I - realizar atendimento preliminar individualizado no pra-
zo estabelecido;

II - providenciar emissão de documentação (2ª via da 
Certidão de Nascimento, RG e CPF);

III - emitir parecer técnico;

IV - elaborar síntese para apresentação na reunião da 
CTC contendo as seguintes informações:

a) Histórico de Vida:

1. composição familiar;

2. vínculo familiar (preservado, fragilizado ou rompido);
3. documentação civil básica;

4. necessidade de reconhecimento de paternidade;

5. escolarização, na ausência de pedagogo;
 
6. efetivação da espiritualidade/religiosidade.

b) Aspectos Socioeconômicos:

1. garantia da sobrevivência (formal, informal e autôno-
mo);

2. situação habitacional; e

3. benefícios sociais e previdenciários.

V - elaborar proposta de acompanhamento para apre-
sentação na reunião da CTC.

VI - programar e executar as indicações do plano de in-
dividualização da pena acompanhando a evolução da pessoa 
presa;

VII - emitir parecer técnico, quando houver seleção de 
pessoa presa para atividades educacionais ou laborais.

Parágrafo único. Nas Unidades Prisionais que não pos-
suírem Especialista Pedagogo, o Especialista Penitenciário 
Assistente Social avaliará as pessoas presas para as ativida-
des educacionais.

Art.14. São competências do Especialista Penitenciário 
Psicólogo:

I - realizar atendimento individual e/ou em grupo;

II - elaborar documentos psicológicos que subsidiem a 
CTC;

III - elaborar síntese para apresentação na reunião da 
CTC contendo as seguintes informações:

a) comportamento com descrição de seu perfil no que 
tange a:

b) breve histórico pessoal (vínculos familiares);

c) estados afetivos (agressividade, ansiedade e humor);
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d) alterações cognitivas e intelectuais;

e) histórico de agravos psíquicos;

f) dependência química;

g) alterações da personalidade; e

h) demais informações relativas ao quadro psicológico e 
que sejam pertinentes.

IV - elaborar proposta de acompanhamento para apre-
sentação na reunião da CTC; e

 
V - programar e executar as indicações do plano de in-

dividualização da pena acompanhando a evolução da pessoa 
presa.

VI - emitir parecer técnico, quando houver seleção de 
pessoa presa para atividades educacionais ou laborais.

Parágrafo único. Nas Unidades que não possuírem Es-
pecialista Terapeuta Ocupacional, o Especialista Penitenciário 
Psicólogo avaliará as pessoas presas para as atividades la-
borativas.

Art. 15. São competências do Especialista Penitenciário 
Pedagogo:

I  - realizar atendimento individualizado preliminar no pra-
zo estabelecido;

II   - prestar inserção escolar e profissionalizante à pes-
soa presa;

III - elaborar síntese para apresentação na reunião da 
CTC contendo as seguintes informações:

a) escolaridade e existência de documentação escolar;

b) relato sobre a existência de matrícula em alguma es-
cola, bem como sua frequência, aproveitamento e interesse;

c) relato sobre o interesse em desenvolver alguma ativi-
dade educacional, profissionalizante, esportiva e/ou sociocul-
tural;

d) relato sobre interesse em participar de exames de cer-
tificação;

e) relato sobre rendimento escolar em sala de aula na 
unidade; e

f) relato sobre a necessidade de apoio educacional es-
pecial.

IV - elaborar proposta de acompanhamento para apre-
sentação na reunião da CTC;

V - programar e executar as indicações do plano de in-
dividualização da pena acompanhando a evolução da pessoa 
presa.

VI - emitir parecer técnico, quando houver seleção de 
pessoa presa para atividades educacionais ou laborais.

Art. 16. São competências do Especialista Penitenciário 
Terapeuta Ocupacional:

I  - realizar atendimento individualizado preliminar;

II   - prestar inserção à atividade laborativa (trabalho re-
munerado ou oficina) e acompanhamento às pessoas presas;

III - prestar inserção e acompanhamento à pessoa presa 
à cursos de capacitação;

IV - elaborar síntese para apresentação na reunião da 
CTC contendo as seguintes informações:

a) relato sobre a aptidão e suas experiências profissio-
nais, inclusive as registradas em carteira de trabalho;

b) relato sobre o interesse em desenvolver alguma ativi-
dade laboral e/ou capacitação; e

c) informação sobre a disponibilidade de vagas de acor-
do com o perfil da pessoa presa.

V - elaborar proposta de acompanhamento para apre-
sentação na reunião da CTC; e

IV - programar e executar as indicações do plano de in-
dividualização da pena acompanhando a evolução da pessoa 
presa.

V - emitir parecer técnico, quando houver seleção de 
pessoa presa para atividades educacionais ou laborais.

Subseção I
Das Propostas

Art. 17. A proposta de acompanhamento de cada profis-
sional deverá constar:

I - proposta de acompanhamento para o período definido 
no Art. 20 que se seguirão à propositura do PIP;

II - data provável para o próximo atendimento;

III - sugestão, devidamente justificada, de inserção ou 
não da pessoa presa em atividades laborais e educacionais, 
bem como em outros programas que venham a contribuir com 
o processo de ressocialização e futura reintegração social;

IV - proposta de acompanhamento específico, no que se 
refere à Psicologia, caso a pessoa presa apresente repertório 
mental e comportamental inadequado para as atividades labo-
rais, de ensino e profissionalização.

 
Subseção II

Da Proposta Final da CTC

Art. 18. Das análises e propostas da CTC nascerá o PIP, 
no qual estarão consubstanciadas questões relativas à melhor 
forma de desenvolvimento e acompanhamento da evolução da 
pessoa presa ao longo de sua trajetória pelo Sistema Peniten-
ciário.

Parágrafo único. A CTC não poderá alterar as propostas 
de acompanhamento de cada profissional, entretanto, poderá 
apre- sentar sugestões a partir de entendimentos e conclu-
sões que ve- nham a aflorar da discussão dos casos durante 
a reunião, podendo, desde que consensualmente, proceder a 
necessárias adequações nas recomendações de atividades 
educacionais e laborais.

Art. 19. Os atendimentos técnicos e as entrevistas rea-
lizadas pelos Especialistas Penitenciários, especialmente os 
das áreas de Psico- logia e de Serviço Social, ocorrerão em 
local apropriado e resguardarão a devida privacidade e o sigilo 
profissional.

§1º. As Unidades Prisionais que não possuam CTC de-
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vido à ausência de membros para sua composição, de acordo 
com o constante no art. 3º, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, mas 
que disponham de, no mínimo, 01 (um) Especialista Peniten-
ciário Jurídico, 01(um) Especia- lista Penitenciário em Serviço 
Social e 01(um) Especialista Penitenciá- rio em Psicologia, 
elaborarão Estudo de Caso, à título de medida administrativa 
excepcional e emergencial.

§2º. O Estudo de Caso será elaborado em reunião de 
equipe, considerando a análise das necessidades da pessoa 
presa referente às propostas de atendimento, bem como a in-
dicação e encaminhamento para desempenho de atividades 
laborais e/ou educacionais e/ou ações que venham a contri-
buir com o processo de reintegração social.

§3º. Os Estudos de Caso deverão ser reavaliados e con-
vertidos em PIP assim que o quadro funcional for restabelecido 
garantindo a composição mínima da CTC.

 
Subseção III
Dos prazos

Art. 20. A execução da pena privativa de liberdade com 
vista a individualização da pena nas Unidades Prisionais, res-
peitando os requisitos legais, obedecerá:

I - os procedimentos de admissão e acolhida;

II - o atendimento preliminar individualizado pelos Es-
pecialistas Penitenciários num prazo de 20 (vinte) dias, para 
classificação;

III - a avaliação da CTC no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias; e

IV - a reavaliação da CTC, que deverá ocorrer no período 
mínimo de 06 (seis) meses e no máximo de 01 (um) ano da 
data da avaliação inicial ou quando necessário.

§1º. As pessoas presas condenadas ou provisórias a 
que se refere o inciso II serão submetidas a exames médicos 
(teste rápido) e permanecerão separadas das demais em área 
específica para a triagem, por período de até 20 (vinte) dias, a 
contar de seu ingresso na Unidade Prisional, quando possível.

§2º. Durante o período de triagem, no qual deve ser rea-
lizado atendimento preliminar pelos Especialistas Penitenciá-
rios, serão assegurados os direitos das pessoas presas, entre 
outros, a saúde e a emissão de documentação.

§3º. O recebimento de visita no período de triagem fica 
condicionada as regras contidas em legislação própria.

§4º. Após a fase de triagem, a CTC complementará, por 
meio de acompanhamento, os seus trabalhos para a efetiva 
classificação e execução do seu plano de individualização da 
pena com vista ao adequado tratamento penal à pessoa presa 
condenada ou provisória, que obedecerá a seguinte rotina:

I - estudo de caso realizado pelos membros da CTC me-
diante instrumental próprio indicado pela Supervisão da Co-
missão Técnica de Classificação;

II - elaboração do Plano de Individualização da Pena - 
PIP;

III - parecer emitido por cada membro da CTC, sempre 
que for solicitado e houver seleção de pessoa presa para ativi-
dade educacional ou laborativa.

IV - relatório final.

§5º. O atendimento preliminar e a classificação das pes-
soas presas condenadas e provisórias serão realizados por 
meio de instrumentais técnicos específicos definidos pelas 
respectivas supervisões de atendimento e pela Supervisão da 
Comissão Técnica de Classificação, que deverão ser aplica-

dos:

I - pelo Diretor de Segurança ou Diretor Adjunto via En-
trevista da Segurança;

II - pelo Especialista Penitenciário Jurídico via resumo 
processual;

III - pelo Especialista Penitenciário Enfermeiro via aplica-
ção de Anamnese de Saúde;

IV - pelo Especialista Penitenciário Assistente Social em 
Serviço Social via Ficha de Atendimento Social;

V - pelo Especialista Penitenciário Psicólogo via Entre-
vista Psicológica e/ou Ficha de seleção de trabalho/oficina 
anexa.

VI - pelo Especialista Penitenciário Pedagogo via Ficha 
de Atendimento;

VII - pelo Especialista Penitenciário Terapeuta Ocupacio-
nal via Ficha de Atendimento; e

VIII - pelos membros da CTC via instrumental do Plano 
de Individualização da Pena e do Parecer Técnico.

§6º Ao Especialista Penitenciário Jurídico compete le-
vantamento de informações processuais e assessoramento 
com vista a elaboração do PIP, conforme portaria específica.

§7º. A reavaliação da CTC constante no inciso IV do art. 
20, quando se tratar de pessoa presa que está inserida no Pro-
grama de Individualização da Pena do Sistema Penitenciário 
do Maranhão, ocorrerá no prazo máximo de 06 (seis) meses.

Art. 21. Os membros que compõem a CTC reunirão as 
sínteses dos atendimentos realizados e resultados das obser-
vações levantadas, para fim de estudo de caso e construção 
do Plano de Individualização da Pena - PIP.

Art. 22. Em posse do PIP elaborado, a CTC poderá sele-
cionar a pessoa presa para atividades ofertadas pelo Progra-
ma de Individualização da Pena, sempre que a Supervisão da 
Comissão Técnica de Classificação solicitar.

Art. 23. A Unidade Prisional, para a qual a pessoa presa 
venha a ser transferida, deverá dar continuidade ao acompa-
nhamento e execução das propostas previstas no PIP, caso 
este já tenha sido elaborado na Unidade de origem da pessoa 
presa ou noutra, estando preservado seu período de validade.

TÍTULO II
DO PLANO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE PENA - PIP

Art. 24. O Plano de Individualização de Pena é o ins-
trumental técnico utilizado pelos membros da CTC, elaborado 
a partir das sínteses dos atendimentos realizados, além da 
compilação das propostas multidisciplinares estruturadas a 
partir da observação, do levantamento de informações rele-
vantes sobre a vida e situação processual da pessoa presa, 
com vistas ao efetivo acompanhamento de sua trajetória pelo 
Sistema Penitenciário, com princípio na rigorosa observância 
e desenvolvimento de ações voltadas para a perspectiva de 
reintegração ao meio sociofamiliar.

Art. 25. Para a elaboração do PIP se faz necessário que 
todos os profissionais que compõem a CTC apresentem sínte-
ses dos atendimentos realizados, em forma de breves relatos.

§1º. Aos profissionais que integram a CTC caberá indi-
car, mediante parecer técnico, conforme conveniência e viabili-
dade, à inserção da pessoa presa em atividades educacionais, 
laborais, culturais, sociais entre outras que possam impulsio-
nar o processo de ressocialização com vista a reintegração 
social.

§2º. Aos membros, caberá, também, indicar nas sínte-
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ses dos atendimentos as propostas para acompanhamento 
da pessoa presa, bem como a periodicidade da assistência e 
agendamento provável do próximo atendimento.

§3º. Não obstante o prazo de vigência do PIP, o lapso 
temporal máximo entre um atendimento e outro será de 06 
(seis) meses, assegurando a prestação anual de, no mínimo, 
02 (dois) atendimentos das áreas de humanização e de segu-
rança.

 
CAPÍTULO I

DAS ETAPAS DE ELABORAÇÃO DE PIP

Art. 26. A elaboração do PIP compreende as seguintes 
etapas:

I - acolhida na Unidade Prisional;

II - classificação;

III - elaboração do PIP;

IV - evolução, quando da realização de atendimentos ro-
tineiros;

V - reavaliação mediante avaliação das evoluções com 
vista à elaboração do PIP de Reavaliação; e

VI - relatório final.

Art. 27. O atendimento individualizado e elaboração do 
PIP deverão ser concluídas no prazo de 30 (trinta) dias, conta-
dos da data de admissão da pessoa presa e, mediante justifi-
cativa, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias.

Art. 28. O atendimento da segurança será realizado pelo 
diretor de segurança/adjunto e deverá ocorrer a partir de 15 
(quinze) dias da admissão da pessoa presa na Unidade Pri-
sional, porém, respeitando o tempo hábil proposto no art. 27.

Parágrafo único. O previsto no caput deste artigo tem 
o objetivo de proporcionar à equipe de segurança tempo ra-
zoável para observar o comportamento das pessoas presas, 
de forma que tenham condições de traçar um perfil inicial das 
mesmas.

Art. 29. O Diretor Administrativo e Atendimentos e o Dire-
tor Adjunto, conforme o caso, irão organizar junto as Áreas de 
Atendimento para concentrar os atendimentos de cada pessoa 
presa num mesmo dia, a fim de facilitar o trabalho da equipe 
de movimentação interna, de modo a favorecer a preservação 
da disciplina e segurança da Unidade Prisional, respeitando as 
especificidades de cada uma delas.

Art. 30. Durante os atendimentos, o levantamento de 
dados e a observação, o profissional deverá traçar o perfil da 
pessoa presa de acordo com sua área de competência, de 
modo a possibilitar a elaboração de seu Plano de Individuali-
zação de Pena.

Art. 31. O preenchimento dos instrumentais técnicos 
para atendimento preliminar, de evolução e de avaliação da 
evolução constitui responsabilidade dos setores que compõem 
a segurança e as áreas de atendimento, na pessoa dos res-
pectivos profissionais.

Art. 32. Salvo casos excepcionais, o profissional que 
classificar a pessoa presa será a responsável pelo seu acom-
panhamento durante toda a evolução do PIP.

Art. 33. Nos casos de transferência, dar-se-á prioridade 
à classificação da pessoa presa que ainda não havia passado 
pelo processo de CTC em sua Unidade Prisional de origem ou 
que se encontrava:

I - inserido em alguma relação de trabalho; e II - matricu-

lado em sala de aula.

§1º. A priorização de que trata o caput visa assegurar a 
continuidade das atividades laborais e educacionais iniciadas 
na Unidade Prisional de origem da pessoa presa, consideran-
do-se, todavia, as atividades disponíveis na Unidade Prisional 
atual.

 
§2º. No que tange às pessoas presas que tenham passa-

do pelo processo de CTC, haverá continuidade das propostas 
de acompanhamento da Unidade Prisional de origem, respei-
tadas as possibilidades da Unidade Prisional atual.

CAPÍTULO II
DA DINÂMICA DE ELABORAÇÃO DO PIP

Art. 34. A elaboração do PIP ocorrerá após a classifica-
ção da pessoa presa pelos profissionais da Área de Atendi-
mento e de Segurança, respeitando o prazo total para ambas 
as etapas, de 30 (trinta) dias, contados da data de admissão 
da pessoa presa e, mediante justificativa, prorrogáveis por 
mais 10 (dez) dias.

Art. 35. A elaboração do PIP ocorrerá durante a reunião 
da CTC, devendo ser precedida pela discussão e apresenta-
ção das sínteses dos atendimentos realizadas pelos profissio-
nais que atenderam a pessoa presa desde a sua admissão na 
Unidade Prisional.

CAPÍTULO III
DA EVOLUÇÃO DO PIP E DOS ATENDIMENTOS

Art. 36. A evolução do PIP consiste na execução e acom-
panhamento do programa de individualização de pena me-
diante atendimentos rotineiros e cumprimento das propostas 
de trabalho dos profissionais técnicos, conforme acordado na 
reunião da CTC.

Art. 37. Os atendimentos rotineiros ocorrem conforme 
programação do PIP, respeitando a periodicidade e os agen-
damentos previstos.

Art. 38. Os profissionais especialistas e/ou administrati-
vos de cada setor serão responsáveis pelo agendamento do 
atendimento rotineiro, cuidando para que sejam respeitados 
os horários de aula ou trabalho das pessoas presas.

Parágrafo único. A rotina técnica engloba, ainda, os 
atendimentos excepcionais e esporádicos.

Art. 39. Durante o cumprimento da pena a pessoa presa 
poderá ser submetida às seguintes formas de atendimentos:

I - atendimentos rotineiros: proporcionados a pessoa pre-
sa, realizados mediante agendamento e que devem ocorrer 
ao longo da execução da pena conforme proposto no PIP cujo 
registro na ficha de evolução do respectivo prontuário e SIISP, 
tem caráter obrigatório;

II - atendimentos de emergência: exigem ações imedia-
tas e, portanto, não podem ser programados, contudo, a exem-
plo dos demais atendimentos, devem ser obrigatoriamente 
registrados na ficha de evolução do respectivo prontuário da 
pessoa presa, bem como devem ser lançados no SIISP; e

III - atendimentos de urgência: embora não exigindo 
ações imediatas, via de regra, não são programados, todavia, 
a exemplo dos demais atendimentos, devem ser obrigatoria-
mente registrados na ficha de evolução do respectivo prontuá-
rio da pessoa presa, bem como devem ser lançados no SIISP.

Parágrafo único. O procedimento de anotação das in-
formações relativas aos atendimentos e atividades desenvol-
vidas no âmbito da execução penal, bem como de lançamento 
dos dados no SIISP e, conforme o caso e a necessidade, em 
demais sistemas de informação, visa garantir um histórico situ-
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acional que proporcione parâmetros para aferição da evolução 
da pessoa presa em sua trajetória pelo Sistema Penitenciário.

 
Art. 40. A quantidade de pessoas presas que devem fi-

car sob responsabilidade de cada Especialista, bem como o 
controle de sua produtividade e mensuração da qualidade da 
assistência prestada, devem seguir as diretrizes definidas pe-
las Supervisões das Áreas de Atendimento.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PIP 

DE REAVALIAÇÃO

Art. 41. Expirada a validade do PIP constante no art. 20, 
inciso IV e §6º desta Portaria, será reavaliado este, para fins 
de possíveis adequações e ajustes ou mesmo de reelaboração 
das propostas de atendimentos e acompanhamento da exe-
cução penal, pelas áreas técnicas e pela área de segurança, 
restando renovado o prazo de sua vigência por igual período.

§1º. A pessoa presa será submetida a novos atendimen-
tos por todos os profissionais das áreas de atendimento e de 
segurança, a fim de avaliar sua evolução.

§2º. Nos atendimentos às pessoas presas, os profis-
sionais responsáveis pelo acompanhamento do PIP deverão 
prestar informações mediante preenchimento de formulários 
específicos indicados pela Supervisão da Comissão Técnica 
de Classificação.

§3º. Após os atendimentos, cada profissional deverá ela-
borar síntese nos moldes do procedimento de classificação, 
abordando aspectos relativos à evolução da ressocialização 
da pessoa presa, bem como informar se as propostas do PIP 
anterior foram alcançadas e, se for o caso, apresentar suges-
tões de adequação ou reelaboração do referido instrumento de 
acompanhamento da execução penal.

Art. 42. Concluída a Avaliação da Evolução por todos os 
Setores, o Diretor Administrativo e Atendimentos ou o Adjunto, 
conforme o caso, providenciará o agendamento da reunião da 
CTC para elaboração do PIP de Reavaliação.

§1º. A reunião referida no caput deste artigo será realiza-
da nos mesmos moldes da CTC de elaboração do PIP.

§2º. O PIP de Reavaliação terá vigência conforme art. 
20, inciso IV e §7º.

§3º. O PIP poderá ser reavaliado antes do prazo desde 
que autorizado pela presidência da comissão e, em casos de 
solicitação judicial, a CTC deverá emitir avaliação da evolução 
da pessoa presa para fins de possíveis benefícios.

CAPÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO INDIVIDUAL DA 

CTC

Art. 43. Fica determinado que a organização do Prontu-
ário Individual da CTC, deverá obedecer à sequência descrita:

I - Capa;

II - Declaração de Acolhida;

III - Ficha de Acolhida Social;

IV - Ficha de Acolhida Psicológica;

V - Ficha de Resumo Processual;

VI - Ficha de Atendimento da Segurança e Ficha de Ad-
missão do Preso (SIISP) anexa;

VII - Anamnese da Enfermagem; 
VIII - Ficha de Atendimento Social;

VIII - Entrevista Psicológica e anexo;

IX - Ficha de Atendimento da Pedagogia;

X - Ficha de Atendimento da Terapia Ocupacional;

XI - Plano de Individualização da Pena, bem como as 
respectivas fichas de atualizações e;

XII - Parecer Técnico da CTC.

§1º. Os instrumentais técnicos de atendimentos referidos 
nos incisos VI, VII, VIII, IX e X do art. 43 serão acompanha-
dos, respectivamente, de fichas de evolução para realização 
de registros de atendimentos diários, conforme modelo anexo 
a esta Portaria.

§2º. O Parecer Técnico da CTC compreenderá as pro-
postas do Programa de Individualização da Pena, a qual a 
pessoa presa será inserida, e o Parecer específico de cada 
membro da CTC conforme modelo anexo a esta Portaria.

Art. 44. O Centro de Triagem e Observação de São Luís 
terá por responsabilidade, ao que tange a CTC, abertura do 
Prontuário Individual da CTC, obedecendo o preenchimento 
das fichas:

I - Capa, registrando o nome completo da pessoa presa;

II - Declaração de Acolhida, conforme orientação de Por-
taria específica;

III - Ficha de Acolhida Social;

]IV - Ficha de Acolhida Psicológica.

Art. 45. As Unidades Prisionais localizadas nos municí-
pios deverão realizar abertura do Prontuário Individual da CTC 
na própria unidade, obedecendo preenchimento de todos os 
instrumentais de trabalho, conforme orientado no artigo 43.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46. As mesmas atribuições designadas aos Espe-
cialistas Penitenciários poderão ser desempenhadas pelos 
Analistas Executivos em exercício na Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, desde que haja equivalência en-
tre os cargos.

Art. 47. Durante a ausência de membros da CTC, por 
motivo de licença ou afastamento, a Comissão optará por:

I - proceder com os estudos de caso e aguardar retor-
no ao trabalho do membro afastado em comum acordo com a 
respectiva Supervisão e desde que não ocasione em prejuízo 
à administração;

II - indicar suplentes nos casos em que a Unidade Prisio-
nal for composta por duas equipes de trabalho possibilitando a 
substituição do membro afastado; e

III - admitir profissional para exercer a mesma função do 
Especialista Penitenciário ausente, por tempo determinado, 
nos casos de licença ou afastamento por período considera-
do longo e se julgado conveniente pela respectiva Supervisão 
deste.

 
Art. 48. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I
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PORTARIA Nº 1694 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021

Institui a Comissão de Avaliação de Do-
cumentos de Arquivo – CADA no âmbito 
da Secretaria de Administração Peniten-
ciária do Maranhão e dá outras providên-
cias.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINSITRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Lei nº 10.487, de 14 de julho de 
2016, que dispõe sobre a Política de Arquivos Públicos e Pri-
vados do Estado do Maranhão e institui o Sistema de Arquivos 
do Estado do Maranhão - SAEMA, como órgão responsável 
pelo desenvolvimento de ações visando assegurar a proteção 
e a preservação do patrimônio arquivístico público no Estado 
do Maranhão;

CONSIDERANDO a importância de se implementar a 
política da gestão de documentos nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, visando à elaboração e à apli-
cação do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade 
e Destinação de Documentos, em conformidade com as dis-
posições da Lei Estadual nº 10.487/2016, artigos 1º e 25 e do 
Decreto nº 32.607, de 25 de janeiro de 2017;

CONSIDERANDO que a gestão de documentos públicos 
requer, dentre outras operações técnicas, aqueles referentes à 
avaliação e destinação de acervos, visando sua eliminação ou 
recolhimento para a guarda permanente, 

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão de Avaliação de Documentos 
de Arquivo - CADA, conforme o que determina o art. 36 do 
Decreto nº 32.607/2017, devendo ser diretamente vinculada 
à Secretaria Adjunta de Administração, Logística e Inovação 
Penitenciária – SALIP, designando os seguintes funcionários, 
sob a presidência do primeiro nomeado:

I - ADILEUZA DE ARAÚJO DA SILVA, matrícula 3031, 
servidora responsável pelas atividades de arquivo na SEAP;

II - HÉLIO MUNIZ DA SILVA, matrícula 868850, servidor 
do Serviço de Convênios e Contratos – CCO;

III - LÍRIA ALMEIDA NOGUEIRA, matrícula 850763-1, 
servidora da Assessoria Jurídica - ASSJUR;

IV - IRANILDE COSTA BALDEZ, matrícula 878431, ser-
vidora da Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização 
Penitenciária – SAAHP;

V - MÔNICA SUELMA CRUZ LIMAS DE CARVALHO, 
matrícula 851154-1, servidora da Secretaria Adjunta de Segu-
rança Penitenciária – SASPE;

VII - LUCIANO VALPORTO DE CARVALHO, matrícula 
881876-1, servidor da Unidade Gestora de Administração, Lo-
gística e Inovação Penitenciária;

VIII - WASHINGTON DE JESUS CABRAL COSTA, ma-
trícula 121969-01, servidor da Corregedoria do Sistema Peni-
tenciário – CORSIP.

Art. 2º A Comissão de Avaliação de Documentos de Ar-
quivo – CADA tem as seguintes atribuições:

1. Realizar estudos sob a orientação técnica do APEM, 
visando promover o levantamento, a identificação e avaliação 
documental;

2. Proceder a orientação e realização do processo de 
análise, avaliação e seleção de documentos produzidos e acu-
mulados na instituição, tendo em vista a eliminação dos docu-
mentos destituídos de valor probatório ou informativo, confor-
me o estabelecido no art. 3º, inciso III, §1º e 2º do Decreto nº 
32.607/2017;

3. Coordenar a eliminação de documentos em conformi-
dade com as determinações do Decreto nº 32.607/2017, fa-
zendo publicar no Diário Oficial os devidos Editais de Ciência 
de Eliminação de Documentos;

4. Acompanhar o processo de eliminação que será reali-
zada por meio de fragmentação manual ou mecânica, pulveri-
zação, desmagnetização ou reformatação;

5. Propor critérios para orientar a seleção de amostra-
gens dos documentos destinados à eliminação, conforme o 
disposto no art. 29 do Decreto nº 32.607/2017;

6. Orientar e supervisionar a forma de adoção e de apli-
cação do Plano de Classificação e da Tabela de Temporalida-
de e Destinação de Documentos relativos às atividades-meio, 
no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária;

7. Elaborar e atualizar os Planos de Classificação de 
Documentos e a Tabela de Temporalidade e Destinação dos 
Documentos relativos às atividades-fim e encaminhá-los ao 
Arquivo Público do Estado do Maranhão - APEM para apro-
vação;

8. Promover as atualizações necessárias à Tabela de 
Temporalidade de Documentos da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária, em função da produção docu-
mental ou supressão de novos documentos, considerando a 
evolução da legislação arquivística e procedimentos técnicos, 
encaminhando o feito ao Arquivo Público do Estado do Mara-
nhão para aprovação;

9. Manter registro dos trabalhos da Comissão de Avalia-
ção de Documentos de Arquivo – CADA, constando as atas 
das reuniões, listas de presença dos membros da CADA, re-
latórios, correspondências produzidas por força dos trabalhos 
da CADA, dentre outros documentos;

Art. 3º A Comissão de Avaliação de Documentos de Ar-
quivo - CADA, para o cumprimento de suas atribuições, deverá 
se reunir periodicamente, a cada trimestre e, extraordinaria-
mente, quando convocada pelo seu presidente, ou por reque-
rimento da maioria dos seus membros.

Parágrafo único. A CADA poderá solicitar a presença do 
gestor do SAEMA nas reuniões.

Art. 4º A CADA poderá solicitar, quando necessário, a 
participação de servidores que possam contribuir com seus 
conhecimentos e experiências para os trabalhos de avaliação 
de documentos, podendo ainda constituir grupos de trabalho 
para subsidiar a atuação da CADA.

Art. 5º A CADA poderá ainda solicitar pareceres de ór-
gãos e entidades governamentais de fiscalização, controle e 
auditoria, bem como assessoria jurídica.

Art. 6º A Comissão de Avaliação de Documentos de Ar-
quivo - CADA poderá ser alterada mediante autorização do 
Secretário de Estado de Administração Penitenciária, inclusive 
com adição de novos servidores membros.

Parágrafo único. Sempre que houver alteração na com-
posição da CADA deverá ser providenciada sua recomposição.

Art. 7º Concluídos os trabalhos, a CADA submete o re-
latório de atividades, juntamente com a proposta da Tabela de 
Temporalidade ao titular da Secretaria de Estado de Adminis-
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tração Penitenciária, que o encaminhará ao Arquivo Público do 
Estado do Maranhão, órgão central do SAEMA para análises e 
providências cabíveis.

Art. 8º O trabalho da Comissão de Avaliação de Docu-
mentos de Arquivo - CADA não implicará o recebimento de 
qualquer remuneração adicional e será prestado sem prejuízo 
das atribuições próprias dos cargos ou funções de seus inte-
grantes e será considerado como de serviço público relevante.

Art. 9º Revoga-se a Portaria nº 622, de 15 de junho de 
2020.

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
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PORTARIA CONJUNTA Nº 002, DE 27 DE JUNHO 
DE 2016.

Dispõe sobre a necessidade de autoriza- 
ção para a admissão de presos do inte-
rior do Estado do Maranhão nas Unida-
des Prisionais situadas na Comarca da 
Ilha de São Luís.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de-
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e no inciso II do art. 3° do 
Decreto Estadual n° 27.549, de 13 de julho de 2011;

A JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE EXE- 
CUÇÕES PENAIS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, no 
uso de suas atribuições, que lhe conferem o inciso LVI do art. 
9º da Lei Complementar nº. 14, de 17 de dezembro de 1991 
- Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do 
Maranhão; e

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA DE EXECU- 
ÇÕES PENAIS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, no uso 
de suas atribuições, que lhe conferem o inciso LVII do art. 9º da 
Lei Complementar nº. 14, de 17 de dezembro de 1991 - Código 
de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão,

RESOLVEM:

Art. 1º As pessoas presas de competência das comar-
cas do interior do Estado, independente da natureza da prisão, 
somente serão admitidas nas Unidades Prisionais situadas na 
Comarca da Ilha de São Luís com a solicitação de admissão 
do requerente e autorização da Secretaria Adjunta de Segu-
rança Penitenciária - SASP/SEAP, vinculada a Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária - SEAP.

§1º Os casos omissos ou duvidosos serão decididos 
pelo juiz corregedor competente, a saber:

I - 1ª Vara de Execuções Penais: quanto a pessoa presa 
condenada;

II - 2ª Vara de Execuções Penais: quanto a presa provi-
soriamente.

§2º. A solicitação não atendida pela Secretaria Adjunta 
de Segurança Penitenciária deverá ser comunicada à Unida-
de de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do 
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para o seu acom-
panhamento.

Art. 2.º A solicitação e a autorização de admissão deve-
rão ser sempre oficiais, prévias e por escrito.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Administração Penitenciária

ANAMARIAALMEIDAVIEIRA
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara de Execuções Penais 

Comarca da Ilha de São Luís

EDIMAR FERNANDO MENDONÇA DE SOUSA
Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execuções Penais 

Comarca da Ilha de São Luís

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

O CONSELHO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO, da Se-
cretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão de-
liberativo superior, consultivo e fiscalizador dos componentes 

do Sistema Penitenciário, com fundamento nas atribuições que 
lhe são conferidas pelo Decreto nº. 31.105, de 10 de setembro 
de 2015, e a regulação trazida pela Portaria nº. 374, de 05 de 
maio de 2016, torna público para todos os fins de direito que 
o Processo Administrativo Disciplinar nº. 016/ 2014-CORREG/
SEJAP, instaurado pela Portaria nº. 056/2014-GAB/ CORREG/
SEJAP, tendo como acusado o servidor IDERALDO LIMA GO-
MES, Inspetor Penitenciário, Matrícula nº. 402008, o qual teve 
julgamento concluído na Sessão de 1º de junho do corrente 
ano. Síntese do julgamento: O Conselho Disciplinar Penitenci-
ário decidiu, por seis votos (Danilo Santos Silva, Camila Bar-
bosa Neves, João Francisco Ribeiro Rodrigues, Odaiza Moura 
Gadelha Neta, Roberto Mauro Silva Larrat e Jessica Alves da 
Silva) a um, pela manutenção da sanção de primeira instância 
(30 dias de suspensão convertidos em multa). O Conselheiro 
Cézar Castro Lopes votou em sentido divergente do Relator, 
pela absolvição, no entanto deixou de apresentar voto escrito 
dentro do prazo legal, motivo pelo qual o voto foi desconside-
rado. CONSELHO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO DO ESTA-
DO DO MARANHÃO, EM 22 DE JUNHO DE 2016.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Presidente do Conselho Disciplinar Penitenciário

PORTARIA Nº 002, DE 27 DE JUNHO DE 2016
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PORTARIA CONJUNTA - 92017 
Código de validação: B851FC7831
 

Dispõe sobre as diretrizes para a imposi-
ção de monitoração eletrônica de pesso-
as no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá outras providências.

 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO, com endereço na Praça Dom Pedro II, s/nº, Centro, 
São Luís/MA, doravante denominado TJ/MA, neste ato re-
presentado pela presidência, na pessoa do Desembargador 
Cleones Carvalho Cunha, e Corregedoria Geral da Justiça, 
representada pela Desembargadora Anildes Cruz, o Desem-
bargador José de Ribamar Froz Sobrinho, Coordenador Geral 
da Unidade de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiço-
amento e Fiscalização do Sistema Carcerário, o MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, com sede situa-
da na Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, nesta capi-
tal, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiça 
Luíz Gonzaga Martins Coelho, a DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, com endereço na Rua da Estrela, 
nº 421, Centro, São Luís, neste ato representado pelo Defen-
sor Público-Geral do Estado Werther de Moraes Lima Júnior, 
a SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - 
SSP, sediada na Av. Castelinho, s/n - Vila Palmeira, São Luís 
- MA, representada pelo Secretário de Estado, Jefferson Miller 
Portela e Silva e a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINIS-
TRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO - SEAP/MA, ins-
crita no CNPJ sob o nº. 13.127.340/0001-20, situada na Rua 
Antonio Raposo, Outeiro da Cruz, neste ato representado pelo 
Secretário de Estado, Murilo Andrade de Oliveira,

CONSIDERANDO a Lei Federal nº. 7.210, de 11 de julho 
de 1984, que instituiu a Lei de Execução Penal, com as altera-
ções introduzidas pela Lei Federal nº 12.258, de 15 de junho 
de 2010, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica 
pela pessoa condenada, em situações específicas;

 
CONSIDERANDO o Decreto-Lei nº. 3.689 (Código de 

Processo Penal), de 3 de outubro de 1941, com as alterações 
introduzidas pela Lei Federal nº 12.403, de 4 de maio de 2011, 
possibilitando a utilização da monitoração eletrônica como me-
dida cautelar diversa da prisão; e

CONSIDERANDO os problemas que atingem o sistema 
penitenciário brasileiro e a necessidade de implementação de 
alternativas eficazes ao encarceramento, que mantenham a 
vigilância do Estado e priorizem a reintegração dos apenados;

CONSIDERANDO, por oportuno, a necessidade de re-
gular a aplicação destas medidas quanto a sua conveniência, 
fiscalização e critérios para revogação,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I
Da Monitoração Eletrônica e do Acesso aos Dados

Art. 1º Considera-se monitoração eletrônica a vigilância 
telemática posicional a distância de pessoas submetidas a 
medida cautelar de restrição de liberdade ou condenadas por 
sentença transitada em julgado, executada por meios técnicos 
que permitam indicar a sua localização.

§1º O equipamento de monitoração eletrônica deverá ser 
utilizado de modo a respeitar a integridade física, moral e so-
cial da pessoa monitorada.

§2º A monitoração se dará pela afixação ao corpo da 
pessoa monitorada de dispositivo (tornozeleira) não ostensivo 
que indique a distância, o horário e a localização em que se 

encontra, além de outras informações úteis à fiscalização judi-
cial do cumprimento de suas condições.

§3º O sistema destinado à gestão da monitoração será 
estruturado de modo a preservar o sigilo dos dados e das in-
formações da pessoa monitorada.

§4º O acesso as informações da pessoa monitorada 
ficará disponível à autoridade judicial, promotor de justiça e 
d efensor público, mediante senha de acesso ao Sistema de 
Acompanhamento de Custódia 24 horas - SAC24, que deverá 
ser solicitada à SEAP/MA.

§5º Normativo conjunto específico disciplinará o acesso 
dos órgãos de segurança pública ao SAC24.

§6º O acesso ao SAC24 pelas instituições da esfera fe-
deral poderá ser disciplinado por normativo próprio, entre a 
SEAP/MA e a instituição federal interessada.

§7º A SEAP/MA ficará responsável pela oferta de treina-
mento específico para utilização do Sistema SAC24.

Seção II
Da Gestão da Monitoração Eletrônica

Art. 2º A gestão do serviço de monitoração eletrônica 
compete à SEAP/MA, que o realizará através da Supervisão 
de Monitoração Eletrônica - SME, responsável por atender as 
demandas de utilização das unidades judiciárias criminais e de 
execução penal do Estado do Maranhão.

Art. 3º Cabe à SME:

I - verificar o cumprimento dos deveres legais e das con-
dições especificadas na decisão judicial que autorizar a moni-
toração eletrônica;

II - adequar e manter programas e equipes multiprofissio-
nais de acompanhamento e apoio à pessoa monitorada;

III - orientar a pessoa monitorada no cumprimento de 
suas obrigações e auxiliá-la na reintegração social, se for o 
caso, encaminhando-a à rede de atenção e assistência psi-
cossocial;

IV - comunicar, dentro do prazo de 24 horas, à autorida-
de judicial competente sobre fato que possa dar causa à revo-
gação da medida ou modificação de suas condições.

Parágrafo único. As comunicações emitidas e recebidas 
pela SME, sempre que possível, serão realizadas através do 
Malote Digital, certificado digitalmente pelo órgão competente.

Art. 4º. As Unidades Prisionais situadas em comarcas 
do interior do Estado funcionarão como Unidades de Suporte 
para fins de ativação, desativação e manutenção de equipa-
mentos de monitoração eletrônica, de forma regionalizada, 
sob gestão da SME, conforme portaria interna a ser editada 
pela SEAP/MA.

Parágrafo único. A distribuição equitativa dos equi-
pamentos de monitoração eletrônica e seus acessórios nas 
Unidades de Suporte da SEAP/MA localizadas no interior do 
Estado do Maranhão será realizado conforme planejamento 
da SME.

Art. 5º A SME manterá controle atualizado de cobertura 
da rede de telefonia móvel por cidade, de modo a orientar os 
juízos interessados, quando provocados, a respeito da viabili-
dade técnica de imposição da medida de monitoração eletrô-
nica.
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CAPÍTULO II
DO CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA

Seção I
Na Prisão Provisória

Art. 6º A monitoração eletrônica para pessoas presas em 
situação de provisoriedade poderá ser utilizada:

I - como medida cautelar diversa da prisão, nos termos 
do inciso IX do art. 319 do Código de Processo Penal;

II - para monitoração da prisão domiciliar determinada 
nos termos dos artigos 317 e 318 do Código de Processo Pe-
nal ou de recolhimento domiciliar no período noturno, finais de 
semana e feriados quando o investigado ou acusado tenha 
residência e trabalho fixos, estipulados nos termos do inciso V 
do art. 319 do Código de Processo Penal.

§1º A monitoração eletrônica deverá ser aplicada ape-
nas na hipótese em que o preso cautelar não preencher os 
requisitos para a concessão das demais medidas alternativas 
à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

§2º O monitoramento, como medida cautelar diversa da 
prisão, deverá ser evitado, priorizando-se encaminhamento à 
rede de atendimento, quando se tratar de pessoas:

I - com transtornos mentais;
 
II - em situação de rua;

III - idosas; e

IV - em uso excessivo de álcool ou de outras drogas.

Art. 7º Na hipótese de ter sido revogada a prisão preven-
tiva e concedida a medida cautelar de monitoração eletrônica, 
deverá ser regularizada a situação junto ao Sistema Integrado 
de Gestão Operacional - SIGO, da Polícia Civil, bem como dos 
sistemas de informação processual do Poder Judiciário, espe-
cialmente o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Art. 8º O prazo máximo de uso do equipamento de moni-
toração eletrônica para monitorados em situação de provisorie-
dade será de 100 (cem) dias, podendo ser renovado quantas 
vezes forem necessárias, desde que justificada a renovação 
por meio de decisão fundamentada.

§1º Caso a decisão pela renovação da monitoração te-
nha ocorrido antes de expirado o prazo do mandado de mo-
nitoração, deverá ser anotado nos sistemas processuais do 
Judiciário o novo prazo, sem a expedição de outro mandado, 
desde que tenha sido dada ciência à SME.

§2ºNa hipótese da decisão de renovação ter ocorrido 
após expirado o prazo do Mandado de Monitoração, deverá 
ser expedido novo Mandado com a mesma finalidade.

Art. 9º A data a ser levada em consideração para o início 
da monitoração é o do dia da instalação da tornozeleira, e, 
para o final, é a do término do prazo estipulado pela Autoridade 
Judicial ou a data da determinação da retirada.

Parágrafo único. Nas hipóteses de fuga do monitorado, 
retirada indevida ou de violação que inviabilize o funcionamen-
to da tornozeleira, será considerada a data da ocorrência.

Seção II
Na Execução Penal

Art. 10. A monitoração eletrônica para presos condena-
dos poderá ser utilizada para:

I - a prisão domiciliar, nos termos dos artigos 117 e 146-
B, IV, da Lei nº 7.210/1984;

II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto, 

nos termos do artigo 146-B, II, da Lei nº 7.210/1984;

Art. 11. O prazo da monitoração corresponderá:

I - ao tempo de prisão domiciliar a ser cumprido pelo con-
denado na hipótese prevista no inciso I do art. 10;

II - ao tempo de cumprimento de pena; ou

III - a duração da saída temporária.

Seção III
Como Medida Protetiva de Urgência

Art. 12. A monitoração eletrônica poderá ser utilizada 
também como medida protetiva de urgência aplicada nas hi-
póteses de violência doméstica e familiar.

CAPÍTULO III
DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA MONITORAÇÃO 

ELETRÔNICA

Seção I
Da Competência

Art. 13. No primeiro grau de jurisdição a concessão do 
benefício da monitoração eletrônica será concedida:

I - pela autoridade judicial criminal competente para apli-
cação da medida cautelar, da medida protetiva de urgência ou 
da prisão domiciliar monitorada;

II - pela à autoridade judicial da execução quando a mo-
nitoração eletrônica for aplicada no processo de execução pe-
nal.

Parágrafo único. No segundo grau de jurisdição, quan-
do a monitoração for imposta por órgão colegiado, competirá a 
este o acompanhamento da monitoração, a quem será reme-
tido eventuais comunicados de violação, para a adoção das 
medidas preconizadas nesta Portaria Conjunta.

Seção II
Dos Requisitos da Decisão Concessiva

Art. 14. São entendidos como requisitos técnicos neces-
sários para a operação da monitoração eletrônica, possuir a 
pessoa monitorada, cumulativamente:

I - residência ou domicílio no Estado do Maranhão;

II - energia elétrica na sua residência ou domicílio;

III - telefone móvel disponível para contato;

IV - cobertura de telefonia móvel na região de inclusão.

Art. 15. A autoridade judicial fará constar na decisão con-
cessiva da medida:

I - se o monitorado está preso ou solto;

II - a qualificação civil básica, com filiação, data de nas-
cimento, número de identidade e do cadastro de pessoa físi-
ca-CPF;

III - o prazo da monitoração eletrônica, observado o dis-
posto nos artigos 8º e 11;

IV - áreas de inclusão domiciliar (local de residência - 
raio de circulação em metros) especificando:

a) recolhimento domiciliar noturno e diurno sem autoriza-
ção de saída da área delimitada;

b) recolhimento domiciliar noturno, finais de semana e 
feriados com autorização de saída diurna ou noturna para, 
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conforme o caso:

1. trabalho (especificando o endereço do local de traba-
lho e os horários de deslocamentos autorizados);

2. estudo (especificando o endereço do local de estudo e 
os horários de deslocamentos autorizados);

V - área de exclusão (locais em que a pessoa monitorada 
não poderá ir ou dele se aproximar, tais como a residência e 
o local de trabalho da vítima), devendo constar, em metros, a 
distância mínima de aproximação;

VI - raio mínimo de distanciamento da vítima, quando 
esta estiver monitorada;

VII - as seguintes condições a serem impostas à pessoa 
monitorada, entre outras que julgar compatíveis com as cir-
cunstâncias do caso e a situação pessoal do monitorado:

a) fornecimento do endereço onde estabelecerá sua re-
sidência e, se for o caso, do endereço de seu local de trabalho 
ou aquele onde poderá ser encontrado durante o período em 
que se submeterá a monitoração eletrônica;

b) o recolhimento à residência no período noturno, finais 
de semana e feriados, se for o caso;

c) comunicação prévia ao juízo que concedeu o benefí-
cio de eventual alteração do endereço residencial e/ou endere-
ço comercial e/ou do horário de trabalho/estudo.

VIII - a previsão de que em caso de descumprimento a 
autoridade judicial poderá prever a suspensão cautelar do uso 
da medida, até que seja apreciado o seu mérito em definitivo, 
na forma do art. 282, §4º do CPP;

IX - autorização para, em caso de descumprimento, as 
forças de segurança e a SEAP/MA realizarem a condução 
para os procedimentos devidos;

Parágrafo único. Antes de conceder o benefício da mo-
nitoração eletrônica, a autoridade judicial deverá consultar a 
disponibilidade dos aparelhos necessários junto a SME.

Art. 16. Ao deferir a medida, a autoridade judicial deverá 
determinar a expedição do Mandado de Monitoração Eletrôni-
ca, via malote digital à:

I - Supervisão de Gestão de Alvarás - SGA, caso a pes-
soa beneficiada esteja presa;

II - Supervisão de Monitoração Eletrônica - SME, caso a 
pessoa beneficiada esteja solta.

§1º. A decisão concessiva da monitoração eletrônica de-
verá ser cadastrada e detalhada pela secretaria judicial nos 
Sistemas Jurisconsult ou VEPCNJ.

§2º. Havendo alteração de condição, esta deverá ser 
imediatamente comunicada pelo juízo competente à SME.

Seção III
Do Mandado de Monitoração Eletrônica

Art. 17. O Mandado de Monitoração Eletrônica será ex-
pedido pelos Sistemas Jurisconsult ou VEPCNJ e deverá con-
ter:

I - a qualificação civil, com filiação, data de nascimento, 
número de identidade e do cadastro de pessoas físicas - CPF; 

II - o número único dos autos em que tenha sido conce-
dido o benefício da monitoração eletrônica;

III - o motivo da monitoração eletrônica, dentre as se-
guintes opções:

a) medida cautelar de monitoração eletrônica com prisão 
domiciliar;

b) medida cautelar de monitoração eletrônica com reco-
lhimento domiciliar noturno, finais de semana e feriados;

c) medida protetiva de urgência com proibição de aces-
so, de frequência ou de aproximação a determinados lugares 
ou pessoa(s).

 
IV - o prazo da monitoração eletrônica;

V - áreas de inclusão domiciliar, nos termos estabeleci-
dos no inciso IV do art. 15;

VI - área de exclusão, nos termos estabelecidos no inci-
so V do art. 15;

VII - o número de telefone do monitorado;

VIII - as condições que deverão ser observadas, nos ter-
mos do inciso VII, VIII e IX do art. 15;

IX - a determinação de que, decorrido o prazo da moni-
toração eletrônica, sem renovação, fica autorizada a retirada 
da tornozeleira e recolhimento dos equipamentos pela SME, 
salvo determinação judicial em contrário.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO E RETIRADA 

DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

Seção I
Da Instalação da Tornozeleira Eletrônica

Art. 18. Se a pessoa beneficiada com a monitoração ele-
trônica:

I - estiver solta, deverá ser intimada pessoalmente pelo 
juízo competente para comparecer no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contados da ciência da decisão concessiva do 
benefício, na Unidade de Suporte mais próxima para instala-
ção da tornozeleira;

II - estiver presa, a autoridade responsável pela sua cus-
tódia deverá promover a instalação do equipamento ou enca-
minhá-la para a Unidade de Suporte mais próxima para que 
seja realizada a instalação.

Parágrafo único. Em ambos os casos deverá ser res-
peitada a organização do serviço de monitoração eletrônica, 
conforme regionalização contida em portaria interna da SEAP/
MA.

Subseção I
Dos Deveres do Monitorado

Art. 19. Por ocasião da instalação da tornozeleira, a pes-
soa monitorada será instruída quanto ao período de vigilância, 
aos procedimentos a serem observados durante a monitora-
ção e aos cuidados que deverá adotar com o equipamento 
eletrônico, bem como acerca dos seguintes deveres:

I - fornecer um número de telefone ativo;

II - assinar o Termo de Monitoração Eletrônica;

III - responder a seus contatos, cumprir suas orientações 
e receber visitas do servidor responsável, conforme o caso;

IV - abster-se de remover, violar, modificar, danificar, de 
qualquer forma, tornar inviável o equipamento, nem permitir 
que outrem o faça;

V - informar de imediato qualquer falha no equipamento 
de monitoração ou qualquer dificuldade de seu uso;

VI - recarregar o equipamento, de forma correta, diaria-
mente;
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VII - manter atualizada a informação de seu endereço 
residencial ou comercial;

VIII - entrar em contato imediatamente com a Supervisão 
de Monitoração Eletrônica - SME, pelos telefones indicados 
no Termo de Monitoração Eletrônica assinado ou no site da 
SEAP/MA (www.seap.ma.gov.br), sempre que necessário.

Art. 20. O beneficiário é responsável direto pelos equipa-
mentos de monitoração eletrônica, ficando sujeito, na hipótese 
de dano a estes em decorrência das condutas previstas no in-
ciso IV do art. 19, ao ressarcimento e a eventual configuração 
do crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, 
inciso III).

Subseção II
Do Termo de Monitoração Eletrônica

Art. 21. Após dar ciência à pessoa monitorada, nos ter-
mos do art. 19, será lavrado o Termo de Monitoração Eletrô-
nica, que será impresso em três vias e assinado pela pessoa 
beneficiada e pela Unidade de Suporte responsável pela ins-
talação.

§1º. A primeira via ficará arquivada na respectiva Unida-
de de Suporte, junto ao prontuário jurídico do preso; a segunda 
será entregue, mediante recibo, ao beneficiário da monitora-
ção eletrônica e a terceira junto aos arquivos e sistemas da 
SME.

§2º. A Unidade de Suporte deverá encaminhar cópia di-
gitalizada do Termo de Monitoração à SME.

§3º. A SME fica responsável pela comunicação da ati-
vação ou desativação da tornozeleira a Autoridade Judicial 
competente.

Subseção III
Do Descumprimento dos Deveres pelo Monitorado

Art. 22. A SEAP/MA deverá comunicar formalmente ao 
juízo competente dentro do prazo de 24 horas sobre conduta 
da pessoa monitorada que possa dar causa à revogação da 
medida ou modificação de suas condições, devendo o juízo 
adotar as providências necessárias dentro do prazo de 10 
(dez) dias, a contar da comunicação.

Parágrafo único. Expirado o prazo previsto no caput 
deste artigo, sem resposta do juízo competente, a SME forma-
lizará nos autos o término da monitoração.

Art. 23. O flagrante descumprimento da pessoa monito-
rada, na forma do art. 36 desta Portaria-Conjunta, autoriza a 
condução pelas forças policiais até a autoridade policial que, 
por sua vez, encaminhará esta à Unidade de Suporte compe-
tente, conforme regionalização realizada pela SEAP/MA, me-
diante ofício, com cópia da comunicação realizada a autorida-
de judicial que determinou a medida ou plantonista.

Parágrafo único. Na hipótese de condução do monito-
rado em descumprimento, a autoridade judicial competente 
ou plantonista deverá ser comunicada imediatamente, a partir 
do recebimento na Unidade de Suporte, que deverá adotar as 
medidas previstas no artigo 24, incisos I e II, desta Portaria-
-Conjunta.

Art. 24. Na hipótese da pessoa monitorada transgredir 
as condições da medida, esta pode ter as seguintes consequ-
ências, a depender de sua natureza de monitoração, a saber:

I - se condenada: a violação das condições estabeleci-
das ao monitorado nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 19 
poderá acarretar, a critério da Autoridade Judicial, ouvidos o 
Ministério Público e a defesa:

a) advertência;

b) regressão do regime;

c) revogação da prisão domiciliar;

d) revogação da autorização de saída temporária.

II - se monitorada não condenada: a autoridade judicial 
de ofício ou a requerimento do Ministério Público, de seu as-
sistente ou do querelante (art. 282, §4º do Código de Processo 
Penal), poderá acarretar em:

a) advertência;

b) limitação da área ou condições de monitoração ele-
trônica;

c) a decretação da prisão preventiva.

Art. 25. No caso da pessoa monitorada praticar um novo 
crime em situação de flagrância, a Autoridade Policial deverá 
comunicar o fato a Autoridade Judicial competente e à SME.

Parágrafo único. Formalizada a prisão em flagrante, a 
SME providenciará a desativação do equipamento de monito-
ração eletrônica e a devida comunicação à Autoridade Judicial 
competente.

Art. 26. Constatado qualquer dano ao equipamento de 
monitoração eletrônica será instaurado o procedimento téc-
nico de averiguação e adotadas as providências necessárias 
junto a Autoridade Judicial competente, em conformidade com 
o art. 20 deste diploma legal.

Seção II
Da Revogação da Monitoração Eletrônica

Art. 27. A monitoração eletrônica poderá ser revogada 
pelo juízo competente, quando:

I - se tornar desnecessária ou inadequada;

II - o monitorado violar os deveres a que estiver sujeito 
durante a sua vigência.

Art. 28. Revogada a monitoração eletrônica deverá ser 
expedido contramandado de monitoração eletrônica nos Siste-
mas Jurisconsult ou VEPCNJ, sem prejuízo da expedição de 
mandado de prisão, quando houver a regressão de regime, 
a revogação da prisão domiciliar ou a decretação da prisão 
preventiva.

Seção III
Da Retirada da Tornozeleira Eletrônica

Art. 29. Decorrido o prazo de monitoração imposto 
nos termos do art. 8º desta Portaria-Conjunta, sem renova-
ção, o respectivo mandado perderá a vigência e a tornozeleira 
deverá ser retirada, independentemente de ordem judicial.

Parágrafo único. A retirada será formalizada mediante 
ordem de serviço emitida pela SME à Unidade de Suporte, ao 
passo que o juízo competente será imediatamente comunica-
do da retirada do equipamento.

Art. 30. Nos demais casos, a retirada da tornozeleira ele-
trônica deverá ser precedida de prévia e expressa autorização 
judicial, a qual deverá ser proferida por escrito nos autos em 
que foi prolatada a decisão concessiva do benefício.

Art. 31. Determinado pela autoridade judicial a retirada 
da tornozeleira, a Secretaria Judicial expedirá contramandado 
de monitoração eletrônica por meio dos Sistemas Jurisconsult 
ou VEPCNJ.
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§1º. A decisão que determina a retirada da tornozeleira 
e a data final da monitoração eletrônica deverão ser cadas-
tradas pela Secretaria Judicial nos Sistemas Jurisconsult ou 
VEPCNJ.

§2º. A pessoa monitorada e com decisão de retirada da 
tornozeleira deverá ser direcionado à Unidade de Suporte mais 
próxima, para o procedimento de retirada do equipamento.

§3º. A retirada da tornozeleira pela Unidade de Suporte 
atenderá aos requisitos específicos, regulamentados em nor-
mativo próprio da SEAP.

Art. 32. Em todos as hipóteses a retirada do equipamen-
to de monitoração eletrônica será comunicada à autoridade 
judicial competente.

CAPÍTULO V
DA ATUAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 33. A Secretaria de Estado da Segurança Pública - 
SSP, manterá posto permanente junto ao Centro Integrado de 
Polícia e Segurança - CIOPS com acesso de modo monitor ao 
Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 horas - SAC24 
e outros, objetivando apoiar as ações ostensivas e repressivas 
da polícia com relação a pessoas submetidas a monitoração 
eletrônica.

Art. 34. A SEAP/MA disponibilizará às instituições sig-
natárias, especialmente à SSP/MA, acesso ao Sistema de 
Inteligência, Informação e Segurança Prisional - SIISP desen-
volvido na forma de aplicativo (app) para plataforma Android, 
para acesso via smartphone ou tablet, onde constarão todos 
os dados relativos as condições judicialmente impostas aos 
monitorados ativos do Estado do Maranhão.

Art. 35. Durante a atuação rotineira, em sendo aborda-
das pessoas monitoradas, competirá às forças policiais:

I - acessar o Sistema SIISP via app para Android ou con-
sultar o CIOPS quanto a situação da pessoa monitorada;

II - adotar as providências necessárias com a pessoa 
monitorada, conforme o caso:

a) se estiver em situação normal: liberar, salvo situação 
diversa;

b) se estiver em situação de violação: encaminhar a pes-
soa monitorada à presença da autoridade policial, para as pro-
vidências cabíveis.

Art. 36. As situações de flagrante violação que justificam 
o encaminhamento da pessoa monitorada à apresentação pe-
rante a autoridade policial, são:

I - bateria descarregada (uFIB/uFAB/uBAT): a tornozelei-
ra totalmente descarregada ficando incomunicável;

II - violação de área de inclusão (inc): fora da área de 
inclusão e condições impostas, como horário e dias;

III - violação de área de exclusão (exc): transitando em 
local que está proibido de transitar;

IV - violação da tornozeleira (tRom): remove o equipa-
mento.

Parágrafo único. O encaminhamento da pessoa moni-
torada ficará a cargo das forças policiais, que o apresentação 
à a utoridade policial que, por sua vez, constatada a violação, 
o recolherá junto a Unidade de Suporte competente, em con-
formidade com o previsto no art. 23.

Art. 37. Competirá às forças policiais o apoio necessário 
à imposição das medidas de monitoração eletrônica, tanto no 

que diz respeito a atividade de fiscalização, quanto de auxílio 
para a apresentação da pessoa monitorada ou a ser monitora-
da na Unidade de Suporte mais próxima e o retorno desta até 
a sua residência, após a realização dos procedimentos que lhe 
são inerentes.

Parágrafo único. Normativo conjunto disciplinará a 
parceria entre a SSP e SEAP com a finalidade de viabilizar a 
instalação de monitoração eletrônica em Comarcas de difícil 
acesso.

Art. 38. A recuperação dos equipamentos de monitora-
ção que tenham sido extraviados pela pessoa monitorada será 
promovida pela SEAP/MA, em ações conjuntas com a SSP/
MA, quando necessária.

Parágrafo único. Restando frustrada a iniciativa prevista 
no caput, a SEAP-MA representará ao juízo competente para 
que sejam tomadas as medidas cabíveis em prol da restituição 
do equipamento.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 39. A SEAP/MA elaborará cartilhas e materiais ins-
trutivos referentes à monitoração eletrônica, com a finalidade 
de orientar tanto o usuário final, quanto as instituições de justi-
ça e órgãos de segurança pública.

Art. 40. Eventuais dúvidas acerca dos procedimentos 
relacionados à imposição da medida cautelar de monitoração 
eletrônica poderão ser dirimidas perante o Grupo de Monitora-
mento e Fiscalização do Sistema Carcerário (UMF/MA) vincu-
lado à Presidência do Tribunal de Justiça.

Art. 41. A Coordenadoria Criminal e de Execução Pe-
nal da Corregedoria-Geral da Justiça ficará responsável pelas 
adequações dos Sistemas Jurisconsult e VEP/CNJ, bem como 
pela elaboração de manuais, modelos de decisões e atos de 
Secretaria Judicial.

Art. 42. Esta Portaria-Conjunta entra em vigor trinta dias 
após a sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

PALÁCIO DA JUSTIÇA “CLOVIS BEVILAQUA” DO 
ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 06 de junho de 

2017.

DES. CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão

DESA. ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ
Corregedora-geral da Justiça do Estado do Maranhão

DESEMBARGADOR JOSÉ DE RIBAMAR FROZ 
SOBRINHO

Coordenador Geral da Unidade de Monitoramento, 
Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário

FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE SOUSA
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, em 

exercício

WERTHER DE MORAES LIMA JÚNIOR
Defensor Público-Geral do Estado

JEFFERSON MILLER PORTELA E SILVA
Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP
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PORTARIA CONJUNTA Nº 001, DE 24 DE JUNHO 
DE 2019.

Institui no âmbito da Comarca da Ilha de 
São Luís programa de incentivo ao traba-
lho externo de pessoas presas em regi-
me semiaberto.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3°do 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual n°. 33.332, de 
13 de setembro de 2017; e

O JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA DE EXE-
CUÇÕES PENAIS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, no 
uso de suas atribuições, que lhe conferem o inciso LVI do art. 
9º da Lei Complementar nº. 14, de 17 de dezembro de 1991 
– Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do 
Maranhão e o artigo 35, I e III da Lei Federal Complementar 
nº 35, de 14 de março de 1979 – Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional,

CONSIDERANDO que o trabalho, previsto como direito 
social no art. 6º da Constituição Federal e em tratados interna-
cionais, se revela como fator relevante para alcançar a reinte-
gração social;

CONSIDERANDO que no âmbito do Estado do Mara-
nhão vige o Programa Começar De Novo;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 7.210/84 (Lei de 
Execução Penal) preconiza que as penas em regime fechado 
e semiaberto deverão ser cumpridas em estabelecimentos es-
pecíficos e distintos;

CONSIDERANDO que, para que ocorra efetivamente 
essa separação, são necessárias abertura de vagas específi-
cas e atualmente não existentes;

CONSIDERANDO, por outro lado, que o Supremo Tribu-
nal Federal adotou a Súmula Vinculante nº 56, que aplica os 
parâmetros fixados no RE 641.320/RS para determinar que “A 
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a ma-
nutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”;

CONSIDERANDO que no referido stare decisis se de-
terminou que “Havendo déficit de vagas, deverão ser deter-
minados: (...) (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao 
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão 
domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas res-
tritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao 
regime aberto”;

CONSIDERANDO que o STF determinou, ainda, que 
“Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propos-
tas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.

CONSIDERANDO, por fim, os benefícios para as pesso-
as presas e para a sociedade advindos do trabalho em ativida-
des capazes de gerar impacto social,

RESOLVEM:

Art. 1º. Instituir, no âmbito da Comarca da Ilha de São 
Luís e das Unidades Prisionais nela instaladas, programa de 
incentivo ao trabalho de pessoas presas em regime semiaber-
to.

Parágrafo único. O programa será realizado como fer-
ramenta de apoio à ressocialização, objetivando alcançar a 
maior parte possível da população carcerária apta por meio 
da celebração de parcerias estratégicas para a abertura de 
postos de trabalho.

Art. 2º. O programa tem como princípios:

I - Aumentar a quantidade de postos de trabalho voltados 
a pessoas presas em regime semiaberto em locais idôneos, 
comprovadamente adequados e coerentes ao objetivo de ple-
no cumprimento da pena privativa de liberdade;

II - Impedir que as pessoas presas sejam submetidas a 
trabalhos desumanos, degradantes ou em desacordo com as 
normas nacionais e internacionais de execução penal;

III - Priorizar que o trabalho das pessoas presas em regi-
me semiaberto ocorra em projetos em que se possa gerar im-
pacto e resultados positivos para a sociedade em detrimento 
de mero lucro individual de empresas privadas; 

IV - Otimizar a utilização de recursos públicos aplicados 
na execução da pena privativa de liberdade, viabilizando alter-
nativas penais sempre que possível e conveniente; e

V - Disponibilizar as vagas de trabalho em regime semia-
berto de forma equitativa e justa às pessoas presas.

Art. 3º. A SEAP deverá manter banco de dados atualiza-
do periodicamente com relação das pessoas presas em regi-
me semiaberto aptas ao trabalho por meio de sua Supervisão 
da Comissão Técnica de Classificação (STC).

§1º. A pessoa presa que ingressar no referido banco de 
dados será informada dessa condição e será consultada se 
tem interesse em pleitear vaga aberta ou futura que atenda às 
suas possibilidades.

§2º. Na hipótese do parágrafo anterior, será orientada 
sobre os compromissos que deverá assumir e, em os aceitan-
do, deverá assinar termo de compromisso.

§3º. Caso a pessoa presa venha a regredir ao regime 
fechado ou ser presa provisoriamente, será imediatamente re-
movida do banco de dados.

 Art. 4º. As vagas para trabalho externo de pessoas pre-
sas em regime semiaberto serão assim consideradas caso se-
jam oriundas de órgãos:

 I – Da administração direta ou indireta dos Poderes 
Executivo, Legislativo, Judiciário, órgãos do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, em qualquer das esferas 
municipais, estadual ou federal;

II – Integrantes do “Sistema S”; e

III – Organizações da sociedade civil sem fins lucra-
tivos, preferencialmente reconhecidas como utilidade pú-
blica.

Parágrafo único. Em qualquer caso, deverá haver a in-
termediação da Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária, que celebrará os instrumentos jurídicos adequados 
para viabilizar as parcerias.

Art. 5º.  O trabalho externo poderá ser exercido junto a 
empresas privadas, em uma das seguintes situações:

I – Haja contrato de trabalho sob as regras da legisla-
ção trabalhista e previdenciária, preexistente ao ingresso 
do apenado no sistema prisional;

 
II – Não existam oportunidades ou demanda junto 

aos órgãos elencados no artigo 4º, caso em que a Secre-
taria será responsável pela seleção e alocação das pesso-
as presas nas vagas de trabalho disponíveis tendo como 
parâmetro as qualificações necessárias para cada vaga.

§1º. Na hipótese do inciso II do caput, a 1ª Vara de Exe-
cuções Penais poderá autorizar o trabalho externo em empre-
sas que se credenciarem junto à SEAP, devendo estas provar 
sua constituição formal, adequação às normas de segurança 
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do trabalho e se comprometer, sob as penas da lei, com obri-
gações que viabilizem sua fiscalização, sob os mesmos crité-
rios estabelecidos pelo órgão para a promoção de suas frentes 
de trabalho.

§2º. O descumprimento do compromisso do parágrafo 
anterior ensejará a revogação da autorização para aquele pos-
to de trabalho e o imediato descredenciamento da empresa e 
a responsabilização cabível nas esferas administrativas, civis, 
trabalhistas e penais.

§3º. Não será permitida a abertura de postos de trabalho 
junto a pessoas físicas ou empresas que não estejam regular-
mente constituídas e autorizadas ao funcionamento, tampouco 
em atividades que, por sua natureza, tornem inviável a fiscali-
zação dos órgãos da execução penal.

§4º. Nos casos do inciso I do caput, as empresas ficam 
dispensadas de credenciamento junto a SEAP.

Art. 6º. As vagas de trabalho para pessoas presas em 
regime semiaberto deverão ter como contrapartida a garantia 
de ao menos ¾ do salário mínimo vigente à época do exercício 
da atividade, o respeito à carga horária adequada, o descanso 
semanal, bem como o oferecimento de transporte e alimenta-
ção adequados.

Parágrafo único. Ressalvada a situação do art. 5º, I, da 
presente Portaria, devem ser observados os parâmetros de-
finidos em Decreto Estadual para a retenção da parcela do 
pagamento para constituição de pecúlio e para ressarcimento 
do Estado.

Art. 7º. A pessoa presa em regime semiaberto que esti-
ver exercendo trabalho externo deverá se sujeitar às ativida-
des complementares de capacitação e acompanhamento ofe-
recidas a critério da SEAP e das quais a 1ª Vara de Execuções 
Penais será informada periodicamente.

Art. 8º. Sempre que for recomendável, a critério da SEAP 
ou, em última análise, do Juízo da Execução, a pessoa presa 
participante do programa poderá ser transferida para unidade 
prisional mais adequada ao seu regime e, preferencialmente, 
mais acessível ao local onde desenvolverão as atividades.

Art. 9º. Em caso de superlotação nas Unidades Prisio-
nais destinadas ao regime semiaberto, a SEAP encaminhará 
à 1ª Vara de Execuções Penais lista com pessoas presas que:

I - estiverem inseridas no programa aqui instituído por ao 
menos 180 (cento e oitenta) dias;

II –  avaliação positiva pela CTC em relação ao de-
sempenho de suas atividades laborais;

§1º. A listagem conterá no mínimo a quantidade de pes-
soas que excedem as vagas em superlotação, sendo orde-
nado conforme o tempo em que estão inseridas no programa 
indicando se preenchem todos os requisitos elencados nos 
incisos deste artigo.

§2º. A 1ª Vara de Execuções analisará individualmente a 
possibilidade de concessão de benefício da progressão anteci-
pada, a liberdade eletronicamente monitorada ou cumprimento 
de pena restritiva de direito e/ou estudo, com a possibilidade 
de deferimento de prisão domiciliar, nos termos da SV nº 56 do 
Supremo Tribunal Federal.

§3º. O Juízo proferirá decisão fundamentada, ouvidos o 
Ministério Público e a defesa.

§4º. Nos casos que for concedida prisão domiciliar, as 
pessoas presas utilizarão tornozeleiras eletrônicas monitora-
das pela SEAP. 

Art. 10. A pessoa presa colocada em prisão domiciliar 

com monitoração eletrônica será instruída pela SEAP sobre 
suas restrições noturnas e diurnas e a ela aplicar-se-ão os de-
veres inerentes à condição de monitorado.

§1º. O domicílio indicado deverá ser dentro da Ilha de 
São Luís.

§2º. A restrição diurna implicará autorizar apenas o des-
locamento para o local de trabalho, a permanência onde dar-
-se-ão as atividades e o retorno para o local onde cumprirá a 
prisão domiciliar eventualmente concedida.

Art. 11. Haverá equipe específica da SEAP dedicada 
a acompanhar e fiscalizar as atividades das pessoas presas 
inseridas no programa, a qual comunicará imediatamente ao 
Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais qualquer ocorrência re-
lativa àquela, independentemente da atuação da equipe multi-
disciplinar do Poder Judiciário.

Parágrafo único. Violadas as condições para a autoriza-
ção ao trabalho externo, a SEAP poderá realizar o recolhimen-
to cautelar da pessoa presa, mesmo que esteja em seu local 
de trabalho ou domicílio, instaurando procedimento disciplinar 
e comunicando imediatamente a 1a VEP, para fins de revoga-
ção do benefício ou mesmo regressão do regime. 

Art. 12. As folhas de frequência das pessoas presas in-
seridas no programa suprirão seu comparecimento mensal ao 
cartório da 1ª Vara de Execuções Penais, salvo determinação 
contrária do Juízo.

Art. 13. A Secretaria de Administração Penitenciária e a 
1ª Vara de Execuções Penais da Comarca da Ilha de São Luís 
indicarão representantes para atuar como membros de Comitê 
de Acompanhamento do Programa de Incentivo ao Trabalho 
Externo de Pessoas Presas em Regime Semiaberto.

§1°. O Comitê se reunirá mensalmente e se incumbirá 
de monitorar a implementação do programa e seus resultados, 
relatando os avanços à 1ª VEP e à SEAP.

§2º. Seus membros serão nomeados por portarias espe-
cíficas exaradas pela respectiva autoridade responsável por 
esta norma em até 05 dias a partir da vigência desta norma.

Art. 14. A SEAP concederá à 1ª Vara de Execuções Pe-
nais usuários no Sistema de Inteligência, Informação e Segu-
rança Prisional (SIISP), em que terão acesso às frentes de tra-
balho em funcionamento e as pessoas presas nelas inseridas.

Parágrafo único. Enquanto as funcionalidades dispos-
tas no caput não estiverem disponíveis, a SEAP encaminha-
rá tais informações quinzenalmente à 1ª VEP, ou sempre que 
houver alteração relevante.

Art. 15. Esta norma não se aplica às portarias de traba-
lho externo concedidas antes de sua publicação.

Art. 16. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

 MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

 
MÁRCIO CASTRO BRANDÃO

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Execuções Penais
Comarca da Ilha de São Luís
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PORTARIA CONJUNTA SEAP/DPE Nº 01, DE 05 DE 
MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre a visita virtual do cônjuge 
ou companheira e dos parentes até o ter-
ceiro grau às pessoas presas inseridas 
no Sistema Penitenciário do Estado do 
Maranhão.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3° do 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual n° 33.332, de 
13 de setembro de 2017, e

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO MA-
RANHÃO no uso de suas atribuições previstas no art. 8º, XIII 
no art. 17, VI, da Lei Complementar Estadual no 19, de 11 de 
janeiro de 1994,

Considerando o direito da pessoa presa em receber visi-
ta de seus familiares previsto no art. 41, X, da Lei Federal no 
7.210/1984;

 Considerando o Convênio no 880896/2018 firmado en-
tre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Defensoria 
Pública do Estado do Maranhão, que resultou na execução do 
Projeto Assistência Legal e Visita Virtual.

RESOLVEM:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Regulamentar a realização de visitas virtuais do 
cônjuge ou companheira e dos parentes até terceiro grau às 
pessoas presas inseridas no Sistema Penitenciário do Estado 
do Maranhão.

Art. 2º A Visita Virtual realizar-se-á, preferencialmente, 
às segundas-feiras, nos Núcleos Regionais da Defensoria Pú-
blica do Estado, em horários previamente agendados.

 
§1º Nas Unidades Prisionais com mais de 400 (quatro-

centos) presos, as visitas virtuais ocorrerão preferencialmente 
duas vezes por semana desde haja autorização do Diretor da 
Unidade Prisional.

§2º Excepcionalmente, a critério do Diretor da Unidade 
Prisional e do Coordenador do Núcleo de Execução Penal da 
Defensoria Pública, as visitas virtuais poderão ocorrer com 
maior frequência e duração.

CAPÍTULO II
DOS CRITÉRIOS PARA O CADASTRAMENTO DA VISITA 

VIRTUAL

Art. 3º O cadastramento da visita virtual será realizado 
entre o Núcleo Regional da Defensoria Pública e a Supervisão 
de Assistência às Famílias da SEAP.

§1º O Coordenador do Núcleo Regional da Defensoria 
Pública designará servidor responsável pela operacionaliza-
ção da visita virtual.

§2º O Diretor Administrativo da Unidade Prisional ou pes-
soa designada por ele será responsável pela operacionaliza-
ção da visita virtual.

Art. 4º As pessoas presas que não recebem visitas pre-
senciais há mais de 30 (trinta) dias terão prioridade nas visitas 
virtuais.

Art. 5º Será admitida a visitação de pais e mães afetivos.

Art. 6º A confirmação da visita dependerá da indicação 
ou anuência da pessoa presa por meio da Assistência Social 
da Unidade Prisional.

Art. 7º Para a efetivação do cadastro, os visitantes deve-
rão encaminhar, por meio de requerimento ao Núcleo Regional 
da Defensoria Pública, os seguintes documentos:

I – 01 foto digital tirada no Núcleo Regional da Defen-
soria Pública;

II - cópia da Cédula de Identidade ou documento equi-
valente;

III - cópia do comprovante de residência;

IV – cópia da certidão de casamento ou declaração 
particular de união estável;

V – certidão de nascimento no caso de filhos meno-
res;

VI – carteira de vacinação atualizada para crianças 
de até 6 (seis) anos de idade;

VII – declaração escolar para crianças a partir de 6 
(seis) anos de idade. 

§1º O requerimento previsto no caput deste artigo será 
encaminhado pela Defensoria Pública à Supervisão de Assis-
tência às Famílias que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias.

§2º A autorização da visita será comunicada pela Super-
visão de Assistência às Famílias ao Diretor da Unidade Prisio-
nal e ao Núcleo Regional da Defensoria Pública solicitante.

§3º A Supervisão de Assistência às Famílias providencia-
rá a confecção da carteira do visitante, remetendo-a por meio 
eletrônico ao Núcleo Regional da Defensoria Pública solicitan-
te.

Art. 8º Será permitido o cadastro de até 8 (oito) visitan-
tes.

CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO DA VISITA VIRTUAL 

Art. 9º  Serão realizadas, no máximo, 10 (dez) visitas 
virtuais por dia em cada Unidade Prisional com duração de 20 
(vinte) minutos cada. 

Art. 10. A visita virtual dar-se-á no período de 09h às 
17h, observado o horário oficial de Brasília.

Parágrafo único. O encerramento da visita virtual será 
realizado automaticamente pelo sistema, sendo informado o 
decurso de prazo aos participantes por meio de cronômetro 
regressivo na tela.

Art. 11. Nos locais destinados à visita nos Núcleos Re-
gionais da Defensoria Pública, será permitida a entrada de até 
03 (três) visitantes cadastrados por pessoa presa e por dia, 
sem contar as crianças.

Art. 12. Nas Unidades Prisionais, os equipamentos se-
rão instalados nas salas de videoconferência. 

Parágrafo único. Quando se tratar dos Núcleos Regio-
nais da Defensoria Pública, serão instalados em sala apropria-
da e reservada para a visita virtual.

Art. 13. Para ingressar na sala de visita virtual nos Nú-
cleos Regionais da Defensoria Pública, o visitante autorizado 
deverá submeter-se aos procedimentos de identificação.

Parágrafo único. A identificação dar-se-á por cédula de 
identidade civil ou documento similar com foto.
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Art. 14. O visitante deverá apresentar-se no Núcleo Re-
gional da Defensoria Pública com antecedência mínima de 20 
(vinte) minutos, sendo tolerado o atraso de até 10 (dez) minu-
tos, com prejuízo no tempo de duração da visita virtual.

Art. 15. Entre o término de uma visita e o início de outra, 
haverá um período de 10 (dez) minutos para permuta das pes-
soas presas e visitantes.

Art. 16. Durante a visita virtual, a pessoa presa ficará 
sujeita às normas procedimentais de disciplina interna da Se-
cretaria de Administração Penitenciária, incluído o uso de al-
gemas, em conformidade com a Súmula Vinculante no 11 do 
STF. 

Parágrafo único. Em caso de necessidade justificada, 
as algemas deverão ser colocadas nas mãos viradas para 
frente, de forma que não apareçam nas imagens transmitidas 
aos visitantes.

Art. 17. O Diretor Administrativo da Unidade Prisional ou 
servidor designado por este deverá encaminhar aos Núcleos 
Regionais da Defensoria Pública a relação nominal das pes-
soas presas e dos visitantes com as respectivas qualificações, 
bem como dias e horários previstos para realização das visitas 
virtuais.

Parágrafo único. A comunicação prevista no caput de-
verá ser encaminhada, ainda, ao Chefe de Segurança da Uni-
dade Prisional, visando ao cumprimento dos horários e dos 
procedimentos de segurança.

Art. 18. Ressalvados os casos em que haja determi-
nação judicial, o visitante menor deverá estar devidamente 
acompanhado do responsável. 

Art. 19. A visita virtual poderá ser imediatamente inter-
rompida e a autorização para participação cancelada, caso 
haja, no decorrer desta, a prática de crime pela pessoa presa 
ou seus visitantes.

Art. 20. Havendo impossibilidade da realização da visita 
virtual por problemas de ordem técnica ou operacional, não 
haverá cumulação de visitas.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. A gravação da visita virtual somente poderá ser 
feita mediante autorização judicial.

Art. 22. Diante da ocorrência de rebelião ou de sua imi-
nência, bem como de outro evento de natureza grave, as vi-
sitas virtuais poderão ser suspensas, a critério do Diretor da 
Unidade Prisional, por ato devidamente motivado, pelo prazo 
de até 15 (quinze) dias ou enquanto perdurar a situação que 
motivou a suspensão.

Parágrafo único. Na aplicação do caput deste artigo, o 
Diretor da Unidade Prisional deverá comunicar, imediatamen-
te, a sua decisão ao Secretário Adjunto de Segurança Peni-
tenciária e ao Coordenador do Núcleo de Execução Penal da 
Defensoria Pública.

Art. 23. Os casos omissos serão solucionados pelo Se-
cretário de Estado de Administração Penitenciária e pelo De-
fensor Público Geral do Estado.

Art. 24. Qualquer alteração ou atualização desta Porta-
ria Conjunta se dará mediante prévio acordo entre as partes 
envolvidas.

Art. 25. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Administração Penitenciária.

ALBERTO PESSOA BASTOS
 Defensor Público Geral do Estado do Maranhão 
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PORTARIA CONJUNTA SEAP/SSP Nº 02, DE 24 DE 
MARÇO DE 2020.

Regulamenta os procedimentos de Ad-
missão de Pessoas Presas em Unida-
de Prisional gerida pela Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária 
– SEAP.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3° do 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual n° 33.332, de 
13 de setembro de 2017, e

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLI-
CA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições, 
que lhe conferem o inciso II do art. 69 da Constituição do Es-
tado do Maranhão, 

Considerando o poder-dever de manter a disciplina e se-
gurança penitenciária previsto na Lei nº 7.210 de 11 julho de 
1984 (Lei de Execução Penal); 

Considerando a necessidade de regulamentar os proce-
dimentos de admissão de pessoa presa, sobretudo no interior 
do Estado do Maranhão;

Considerando que à Secretaria de Administração Peni-
tenciária cabe a custódia de pessoas presas enquanto à Polí-
cia Civil cabe realizar as atividades de polícia judiciária;

Considerando, por fim, os esforços empreendidos pelo 
Governo do Estado do Maranhão em garantir que não existam 
mais pessoas presas em carceragens da Polícia Civil, des-
tinando todas elas à estabelecimentos adequados mantidos 
pela SEAP-MA,

RESOLVEM:

CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO INICIAL

Art. 1º Disciplinar por meio do presente normativo con-
junto os procedimentos para a apresentação e admissão de 
pessoas presas nas Unidades Prisionais geridas pela Secreta-
ria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP.

Art. 2º A admissão de pessoas presas em Unidades da 
SEAP dar-se-á por matrícula quando o estabelecimento de ori-
gem não for administrado pela SEAP, sendo estas oriundas da 
Polícia Civil após o devido processamento nos termos desta 
Portaria Conjunta.

CAPÍTULO II
DA ADMISSÃO

  Seção I
Dos Requisitos de Admissão por Matrícula

Art. 3º A pessoa presa somente será admitida por matrí-
cula nas Unidades Prisionais da SEAP mediante apresentação 
dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento ou guia de recolhimento 
assinado pela Autoridade Policial contendo a qualificação civil 
e criminal, natureza da prisão; 

II - nota de culpa, mandado de prisão, decisão com força 
de prisão ou documento atestando que a pessoa consta no 
cadastro de foragidos do Sistema de Inteligência, Informação 
e Segurança Penitenciária – SIISP, conforme for o caso;

III - formulário de classificação preliminar de periculosi-

dade, conforme Anexo I desta Portaria Conjunta, quando se 
tratar de preso com risco alto;

IV - guia de requisição, laudo ou outro documento que 
ateste o encaminhamento à realização de exame de corpo de 
delito quando a pessoa presa apresentar lesões aparentes ou 
relatadas;

V - ordem específica do Juízo da Vara da Infância e Ju-
ventude, quando se tratar da admissão de mulheres presas 
com crianças acima de 06 (meses) de idade.

§1º O preenchimento do formulário previsto no inciso III é 
de competência da Autoridade Policial responsável que deverá 
preencher o mesmo com as informações preliminares que dis-
puser no momento do ato.

§2º Não será admitida no Sistema Prisional a pessoa 
presa que apresentar lesões em qualquer parte do corpo ou 
que as declarar, salvo nos casos de apresentação da guia de 
requisição de exame de corpo delito que ateste a realização 
de avaliação pelo Instituto Médico Legal (ou quem lhe fizer as 
vezes) ou sumário de alta hospitalar.

§3º A exigência prevista no inciso IV deste artigo abrange 
os retornos de apresentação ao Juiz ou à Autoridade Policial, 
desde que verificados indícios de lesões na pessoa presa.

Seção II
Da Destinação por Unidade Prisional

Art. 4º As admissões por matrícula decorrentes de pri-
sões realizadas na Comarca de São Luís/MA e seus respecti-
vos termos de São José de Ribamar/MA, Paço do Lumiar/MA e 
Raposa/MA deverão obedecer a seguinte destinação:

I - se homens: Centro de Observação Criminológica e 
Triagem de São Luís – COCTS do Complexo Penitenciário 
São Luís;

II - se mulheres: Unidade Prisional de Ressocialização 
Feminina – UPFEM do Complexo Penitenciário São Luís.

Parágrafo único. A admissão por matrícula no COCTS, 
a partir de Unidade Policial situada no interior do Estado, fica 
condicionada aos requisitos contidos na Portaria Conjunta vi-
gente entre a SEAP e a Vara de Execução Penal da Comarca 
da Ilha de São Luís.

Art. 5º A admissão de pessoa presa no interior do Estado 
deverá obedecer ao Mapeamento Regionalizado das Unida-
des Prisionais (Anexo II) e condicionada a observância dos 
termos do art. 3º desta Portaria.

§1º A admissão de pessoas presas do sexo feminino 
encaminhadas pela Policia Civil quando não houver a possi-
bilidade de custódia, deverá ocorrer somente no período da 
manhã e considerando o Mapeamento definido no Anexo II, 
cabendo à SEAP a transferência para unidade compatível com 
a custódia feminina 

§2º Feita a admissão de mulheres presas nas Unidades 
Prisionais do interior do Estado, que não são destinadas à cus-
tódia feminina, estas serão transferidas para uma das seguin-
tes Unidades Prisionais de Ressocialização Feminina:  

a) Unidade Prisional de Ressocialização Feminina– 
UPFEM do Complexo Penitenciário São Luís;

b) Unidade Prisional de Ressocialização de Timon;

c) Unidade Prisional de Ressocialização de Pedreiras;

d) Unidade Prisional de Ressocialização de Davinópo-
lis;

e) Unidade Prisional de Ressocialização de Balsas. 
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Art. 6º Antes da autuação em flagrante ou do início da 
confecção das peças cartorárias para cumprimento de Manda-
do de Prisão, a Autoridade Policial fará a aferição preliminar do 
risco da pessoa presa utilizando os parâmetros do formulário 
constante do Anexo I. Constatando como risco alto, a Autori-
dade Policial irá encaminhar a pessoa presa conforme anexo 
II e realizará contato imediato com a Supervisão de Gestão de 
Vagas da SEAP para que esta destine a pessoa presa para 
unidade mais adequada ao seu perfil.

§1º Na hipótese de não ser possível contato junto à Su-
pervisão de Gestão de Vagas, deverá ser comunicada a Dire-
ção da Unidade Prisional mais próxima para que esta viabilize 
o contato junto à Unidade Gestora de Segurança Penitenciá-
ria/SEAP.

§2º Cabe a Supervisão de Gestão de Vagas da SEAP 
solicitar apoio junto à Supervisão de Segurança Externa para 
realização da escolta da Unidade Prisional onde se encontra a 
pessoa presa de risco alto para Unidade Prisional adequada. 

Art. 7º Quando houver pessoas presas que estejam 
hospitalizadas, cabe a Polícia Civil encaminhar toda documen-
tação mencionada no art. 3º da presente norma à Unidade 
Prisional designada, de acordo com o Mapeamento Regiona-
lizado das Unidades Prisionais (Anexo II), devendo a Direção 
da referida Unidade tomar as providências cabíveis quanto a 
custódia hospitalar. 

§1º A efetiva transferência de custódia da pessoa presa 
se dará na Unidade de Saúde na presença de representantes 
da SEAP e SSP.

§2º Os casos em que a pessoa presa esteja hospitaliza-
da em região onde não há Unidade Prisional, cabe a Policia 
Civil realizar a transferência para uma unidade de saúde na 
cidade em que haja Unidade Prisional, mesmo que não obe-
deça à destinação constante do Anexo II, a fim de realizar-se 
a admissão.

Seção III
Dos Procedimentos de Admissão por Matrícula

Art. 8º No ato da apresentação da pessoa presa à Uni-
dade Prisional esta terá o corpo revistado e os pertences ins-
pecionados na presença da equipe policial que a conduziu de 
modo que: 

I - todo o procedimento de revista deverá ser realizado 
por Agente Estadual de Execução Penal/Inspetor de Execução 
Penal ou Auxiliar de Segurança Penitenciária do mesmo sexo 
da pessoa conduzida;

II - toda revista deverá ser realizada com supremacia da 
força;

III - todos os pertences e dinheiro eventualmente porta-
dos com a pessoa presa serão recolhidos e inventariados em 
formulário próprio conforme Anexo III desta Portaria Conjunta;

IV - os servidores responsáveis pela admissão determi-
narão que a pessoa presa confira os itens e o valor listados e 
assine os respectivos formulários, bem como o policial que os 
conduziu.

Art. 9º Os casos de não recebimento da pessoa presa 
deverão ser devidamente motivados e registrados na cópia do 
ofício de encaminhamento da pessoa presa e no Comunicado 
de Ocorrência da Unidade Prisional.

Art. 10. Quando encontrado objeto ou pertence ilícito de 
posse da pessoa presa que configure crime, a ocorrência será 
comunicada imediatamente à Autoridade Policial competente.

Parágrafo único. Toda irregularidade deve ser registra-

da no Comunicado de Ocorrência da Unidade Prisional.

Art. 11. Concluídos os procedimentos de verificação da 
documentação jurídica e devidamente revistada a pessoa pre-
sa e seus pertences, bem como adequadamente recolhido e 
encaminhado os montantes, em não havendo outras irregulari-
dades impeditivas à recepção, esta será admitida.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. É vedada a admissão ou custódia de criança ou 
adolescente menor de 18 (dezoito) anos, a qualquer título, nas 
Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária.

Art. 13. Na hipótese de admissão de mulheres com filho 
de até 6 (seis meses) de idade em fase de amamentação, o 
menor poderá ingressar na Unidade prisional, nos termos da 
LEP. 

Parágrafo único. As mães de crianças com mais de 06 
(seis) meses de idade, somente terão direito ao acolhimento 
institucional a partir da expedição de autorização de ordem 
específica pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, a qual 
deverá acompanhar a documentação inicial para a admissão 
prisional, conforme previsto no inciso V do art. 3º, desta ins-
trução.

Art. 14. Fica assegurada à Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária o direito de acesso a guias de reco-
lhimento, comunicados de prisão e autos de prisão em flagran-
te, sempre que se tratar de caso que guarde interesse com a 
apuração de responsabilidades de servidores ou presos, bem 
como para a instrução de prontuários destes.

Parágrafo único. As solicitações dos documentos men-
cionados no caput deverão ocorrer de forma prévia e por meio 
de expediente oficial endereçado do titular da Secretaria de 
Estado da Administração Penitenciária ao titular da Secretaria 
de Estado da Segurança Pública, ou por outros meios forneci-
dos, a critério desta.

Art. 15. Na hipótese de apresentação espontânea em 
Unidade Prisional da pessoa que possua mandado de prisão a 
ser cumprido, antes de ser admitida esta deverá ser conduzida 
imediatamente à Delegacia de Polícia para registro.

Parágrafo único. A Unidade Prisional deverá, também, 
promover a comunicação do fato ao Poder Judiciário o mais 
breve possível, certificando data e horário da apresentação da 
pessoa.

Art. 16. Na hipótese de apresentação espontânea em 
Unidade Prisional da pessoa evadida do Sistema Penitenciá-
rio, sem mandado de prisão a ser cumprido e sem auto de pri-
são em flagrante, a Unidade deverá promover a comunicação 
do fato a última Unidade Prisional de custódia, caso não seja 
a mesma, e ao Poder Judiciário o mais breve possível, certifi-
cando data e horário da apresentação da pessoa.

Art. 17. O procedimento de identificação civil e criminal 
no momento da admissão será realizado em parceria com o 
Instituto de Identificação – IDENT.

Art. 18. Qualquer alteração ou atualização desta Portaria 
Conjunta e/ou de seus anexos se dará mediante prévio acordo 
entre as partes envolvidas.

Art. 19. Fica revogada a Portaria Conjunta nº. 001, de 20 
de setembro de 2018.

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

          
MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
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Secretário de Estado da Administração Penitenciária.

JEFERSON MILER PORTELA E SILVA
Secretário de Estado da Segurança Pública

Anexo I - Formulário de Classificação Preliminar de Peri-
culosidade para Admissão 

Anexo II – Mapeamento Regionalizado das Unidades 
Prisionais

Anexo III – Formulário de Pertences de Pessoas Presas

Anexo IV – Fluxo de Admissão de Pessoas Presas no 
Interior

PORTARIA CONJUNTA SEAP/SSP Nº 02, DE 24 DE MARÇO DE 2020.
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PORTARIA CONJUNTA SEAP/OAB Nº 03, DE 24 
DE MARÇO DE 2020

Determina condições de atendimento de 
advogados às pessoas presas nas Uni-
dades Prisionais do Sistema Penitenciá-
rio Estadual do Maranhão, como forma 
de prevenção, controle e contenção de 
riscos do Novo Coronavírus (COVID-19) 
e H1N1.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁ-
RIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições, que lhe con-
ferem o inciso II do art. 69 da Constituição do Estado do Ma-
ranhão, no inciso II do art. 3° do Decreto Estadual n° 27.549, 
de 13 de julho de 2011, e com fundamento no que dispõem os 
artigos 5º, 6º e 7º da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, A 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MA-
RANHÃO, através de seu Presidente Thiago Roberto Morais 
Diaz, e a COMISSÃO ESPECIAL NACIONAL DE POLÍTICA 
PENITENCIARIA, RESSOCIALIZAÇÃO E JUSTIÇA RESTAU-
RATIVA do CFOAB, por meio de sua Presidente Ana Karolina 
Sousa de Carvalho Nunes, no uso de suas atribuições, que lhe 
conferem o art. 57 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de feve-
reiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);

Considerando que em 11 de março de 2020, a Organi-
zação Mundial de Saúde classificou como pandemia o alastra-
mento da COVID-19;

Considerando o estado de alerta na saúde pública em 
razão do cenário epidemiológico mundial que apresenta cres-
centes casos do 2019-nCov (Coronavírus);

Considerando o grande número de casos de contamina-
ção registrados pelo vírus da H1N1;

Considerando o quantitativo da população carcerária do 
Maranhão de, aproximadamente, 12.000 (doze mil) presos, 
que implica em recebimento diário de grande quantidade de 
servidores, presos de justiça, visitantes e demais profissionais 
nos estabelecimentos penais Maranhenses;

Considerando a necessidade de se evitar contamina-
ções de grande escala e de se restringir riscos, principalmente 
diante do estado de vulnerabilidade à saúde do preso;

Considerando o Decreto Estadual 35.672 de 19 de mar-
ço de 2020, que declarou situação de calamidade pública no 
Estado do Maranhão em razão do elevado número de infec-
ções por H1N1 bem como alastramento do COVID-19 no ter-
ritório nacional; 

Considerando o Decreto Estadual nº 35.677 de 21 de 
março de 2020, que estabelece medidas de prevenção ao 
contágio e de combate à propagação da transmissão da CO-
VID-19;

Considerando a alteração do Decreto Estadual nº 35.677, 
conforme Decreto Estadual nº 35.678;

Considerando a Portaria Interministerial Portaria Intermi-
nisterial nº 7 de 18 de março de 2020, publicadas pelos Mi-
nistérios da Saúde, da Justiça e da Segurança Pública, e que 
dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de 
saúde pública no âmbito do Sistema Prisional, e em face da 
proliferação da COVID-19;

Considerando que tal medida tem caráter preventivo e 
está alinhada com as ações do Departamento Penitenciário 
Nacional – DEPEN/MJSP, voltadas para a prevenção de pos-
síveis contágios com o Coronavírus e H1N1;

Considerando o Plano de Contingência para o Novo Co-
ronavírus (COVID-19) no Sistema Penitenciário do Maranhão 
que estabelece as medidas que devem ser adotadas.

RESOLVEM:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Dispõe sobre o atendimento de advogados às 
pessoas presas nas Unidades Prisionais do Sistema Peniten-
ciário Estadual do Maranhão, como forma de prevenção, con-
trole e contenção de riscos do Novo Coronavírus (COVID-19) 
e H1N1.

Art. 2º Excepcionalmente, durante o período da pande-
mia os atendimentos de advogados às pessoas presas ficam 
restritos apenas por meio de videoconferência.

Art. 3º A entrada nas Unidades Prisionais de toda e qual-
quer pessoa estará sujeito à análise médica por profissionais 
de saúde, que estarão presentes nas permanências ou porta-
rias unificadas das unidades, seguindo o protocolo adotado no 
Plano de Contingência para o Coronavírus do Sistema Peni-
tenciário do Maranhão.

CAPÍTULO II
DO AGENDAMENTO DO ATENDIMENTO POR 

VIDEOCONFERÊNCIA

Art. 4º Os advogados que necessitarem realizar atendi-
mento, deverão procurar a Direção Administrativa/Adjunta da 
Unidade na qual esteja custodiada a pessoa presa que queira 
falar, para que seja feito o agendamento da data e hora da 
videoconferência.

§ 1º O agendamento deverá ser realizado por meio de li-
gação telefônica à Direção Administrativa/Adjunta da Unidade, 
aos contatos constantes no Anexo desta Portaria, e/ou através 
de link que deverá, em tempo oportuno, ser disponibilizado no 
site da SEAP, oportunidade na qual o Advogado informará: 

a) nome completo do advogado;

b) nome completo da pessoa presa;

c) pretensão de data e hora para realização da video-
conferência;

d) e-mail e telefone para confirmação do agendamento.

§ 2º Recepcionada a solicitação, a Direção Administra-
tiva/Adjunta agendará o atendimento conforme disponibilida-
de e encaminhará, via e-mail ou aplicativo de mensagens, a 
confirmação e o link para que seja acessado no dia e hora 
marcados. 

§ 3º Confirmado o agendamento, informar-se-á também 
ao Chefe de Segurança da Unidade Prisional, visando ao cum-
primento dos horários e dos procedimentos de segurança.

§ 4º Em caso de desconhecimento por parte do advoga-
do sobre a Unidade na qual está localizada a pessoa presa a 
qual representa, este poderá consultar através da Coordena-
ção de Suporte aos sistemas via telefone (98) 99219-8284, ou 
e-mail ait@seap.ma.gov.br.

§ 5º O Diretor deverá adotar as providências necessárias 
a fim de certificar a idoneidade da identidade apresentada pelo 
advogado, através de consulta no Cadastro Nacional de Advo-
gados através do link https://cna.oab.org.br/.
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CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO POR 

VIDEOCONFERÊNCIA

Art. 5º O advogado fará a videoconferência por meio do 
programa Zoom disponível no site https://zoo.us utilizando o 
link encaminhado pela respectiva Unidade Prisional, devendo 
estar online com antecedência de 10 minutos em relação a 
hora agendada, atentando-se também à qualidade da rede uti-
lizada.

Parágrafo único. No momento inicial da videoconferên-
cia, deverá a Unidade realizar procedimentos de verificação 
da identidade do advogado, solicitando ao mesmo a apresen-
tação de sua identidade funcional.

Art. 6º Serão realizados, para cada Advogado, no má-
ximo, 5 (cinco) atendimentos via videoconferência por dia em 
cada Unidade Prisional, com exceção do Centro de Classifi-
cação, Observação e Triagem de São Luís – COCTS, onde o 
número de atendimentos por dia não será limitado. 

§ 1º As videoconferências terão duração máxima de 30 
(trinta) minutos cada, sendo seu encerramento realizado auto-
maticamente pelo sistema quando atingido o tempo previsto.

§ 2º Devem os Diretores organizarem a escala de agen-
damentos de atendimentos, em atenção ao número máximo 
de videoconferências dispostos no caput deste artigo.

§ 3º Deverá o diretor de cada unidade prisional tomar 
as providências necessárias para garantir o sigilo profissional 
nas conversas entre o advogado e o custodiado (art. 3, III, Lei 
8.906/94).

Art. 7º O atendimento por videoconferência dar-se-á de 
segunda a sexta, no período de 09h às 18h, observado o ho-
rário oficial de Brasília.

Art. 8º Durante o atendimento, a pessoa presa fica-
rá sujeita às normas procedimentais de disciplina interna da 
Secretaria de Administração Penitenciária, incluindo o uso de 
algemas.

Parágrafo único. Em caso de necessidade justificada, 
as algemas deverão ser colocadas nas mãos viradas para 
frente.

 Art. 9º O atendimento por videoconferência poderá ser 
imediatamente interrompido e a autorização para participação 
cancelada, caso haja, no decorrer desta, a prática de crime 
pela pessoa presa.

Parágrafo único. Deve o advogado prezar para que a 
videoconferência regulamentada por esta Portaria não seja 
desvirtuada dos fins aos quais se destina, sob pena de res-
ponsabilização, não devendo viabilizar nenhum tipo de contato 
com terceiros.

Art. 10. Havendo impossibilidade da realização do aten-
dimento por videoconferência por problemas de ordem técni-
ca ou operacional, caberá ao Direção Administrativa/Adjunta 
da Unidade Prisional estabelecer a melhor condição para que 
seja realizado o atendimento do advogado à pessoa presa, 
podendo ser realizado por meio de ligação telefônica realizada 
através do VOIP da Unidade Prisional.

Art. 11. Caso o advogado queira colher assinatura de 
seu constituinte em procuração, este deverá comunicar a Dire-
ção Administrativa/Adjunta via contato telefônico e encaminhar 
o instrumento procuratório via e-mail para que a Unidade cole-
te a assinatura da pessoa presa.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Diante da ocorrência de rebelião ou de sua 
iminência, bem como de outro evento de natureza grave, os 
atendimentos por videoconferência poderão ser suspensos, a 
critério do Diretor da Unidade Prisional, por ato devidamente 
motivado enquanto perdurar a situação.

Parágrafo único. Na aplicação do caput deste artigo, o 
Diretor da Unidade Prisional deverá comunicar, imediatamen-
te, a sua decisão ao Secretário Adjunto de Segurança Peniten-
ciária e ao Representante da Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seccional Maranhão.

Art. 13. As medidas previstas nesta Portaria poderão ser 
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com as neces-
sidades que a sobrevierem, bem como poderá ser revogada 
em momento oportuno, por instrumento conjuntos das partes 
subscrevestes. 

Art. 14. Os casos omissos, bem como as dúvidas surgi-
das na aplicação desta Portaria Conjunta serão solucionados 
pelo Secretário de Administração Penitenciária do Maranhão e 
pelo Presidente da Seccional da OAB no Maranhão.

Art. 15. Qualquer alteração ou atualização desta Porta-
ria Conjunta dar-se-á mediante prévio acordo entre as partes 
envolvidas.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Administração Penitenciária

THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Maranhão
 

ANA KAROLINA SOUSA DE CARVALHO NUNES
Comissão Especial Nacional de Política Penitenciária,

Ressocialização e Justiça Restaurativa do CFOAB
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PORTARIA CONJUNTA SEAP/TJMA Nº 04, DE 13 
DE MAIO DE 2020

Determina condições de cumprimentos 
de mandados de citação e intimação por 
parte dos Oficiais de Justiça nas Unida-
des Prisionais do Sistema Penitenciário 
Estadual do Maranhão, como forma de 
prevenção, controle e contenção de ris-
cos do Novo Coronavírus (COVID-19) 
e H1N1, sendo aplicável, também, para 
qualquer outro contexto no qual se alme-
je a redução de circulação de pessoas.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁ-
RIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições, que lhe con-
ferem o inciso II do art. 69 da Constituição do Estado do Ma-
ranhão, no inciso II do art. 3° do Decreto Estadual n° 27.549, 
de 13 de julho de 2011, e com fundamento no que dispõem os 
artigos 5º, 6º e 7º da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, atra-
vés de seu Presidente em exercício, Desembargador LOURI-
VAL SEREJO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
25, I do Regimento Interno do Tribunal;

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de feve-
reiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);

Considerando que em 11 de março de 2020, a Organi-
zação Mundial de Saúde classificou como pandemia o alastra-
mento da COVID-19;

Considerando o estado de alerta na saúde pública em 
razão do cenário epidemiológico mundial que apresenta cres-
centes casos do 2019-nCov (Coronavírus);

Considerando o grande número de casos de contamina-
ção registrados pelo vírus da H1N1;

Considerando o quantitativo da população carcerária do 
Maranhão de, aproximadamente, 11.000 (onze mil) presos, 
que implica em recebimento diário de grande quantidade de 
servidores, presos de justiça, visitantes e demais profissionais 
nos estabelecimentos penais Maranhenses;

Considerando a necessidade de se evitar contamina-
ções de grande escala e de se restringir riscos, principalmente 
diante do estado de vulnerabilidade à saúde do preso;

Considerando o Decreto Estadual 35.672 de 19 de mar-
ço de 2020, que declarou situação de calamidade pública no 
Estado do Maranhão em razão do elevado número de infec-
ções por H1N1 bem como alastramento do COVID-19 no ter-
ritório nacional; 

Considerando o Decreto Estadual nº 35.677 de 21 de 
março de 2020, alterado e consolidado pelo art. 7º do Decreto 
nº 37.714, de 03 de abril de 2020, que estabelece medidas de 
prevenção ao contágio e de combate à propagação da trans-
missão da COVID-19, infecção humana causada pelo Corona-
virus (SARSCoV-2);

Considerando a Portaria Interministerial Portaria Intermi-
nisterial nº 7 de 18 de março de 2020, publicadas pelos Mi-
nistérios da Saúde, da Justiça e da Segurança Pública, e que 
dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de 
saúde pública no âmbito do Sistema Prisional, e em face da 
proliferação da COVID-19;

Considerando que tal medida tem caráter preventivo e 
está alinhada com as ações do Departamento Penitenciário 
Nacional – DEPEN/MJSP, voltadas para a prevenção de pos-
síveis contágios com o Coronavírus e H1N1;

Considerando o Plano de Contingência para o Novo Co-
ronavírus (COVID-19) no Sistema Penitenciário do Maranhão 
que estabelece as medidas que devem ser adotadas;

Considerando a Recomendação nº 62, de 17 de março 
de 2020 emitida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 
versa sobre medidas preventivas à propagação da infecção 
pelo novo coronavirus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de 
justiça penal e socioeducativo;

Considerando a Resolução nº 4, de 23 de abril de 2020 
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
(CNPCP), que dispõe sobre Diretrizes Básicas para o Sistema 
Prisional Nacional no período de enfrentamento da pandemia 
novo Coronavírus (2019-nCoV).

CONSIDERANDO a Instrução Normativa º 35, de 01 de 
Maio de 2020, que determina a suspensão de visitas presen-
ciais e dá outras providências de prevenção, controle e con-
tenção de riscos ao avanço do COVID-19 e H1N1 no Sistema 
Penitenciário do Estado do Maranhão;

Considerando o Decreto Estadual nº 35.784, de 03 de 
maio de 2020, que estabelece as medidas preventinas e res-
tritivas a serem aplicadas na Ilha do Maranhão (São Luís, São 
José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa) em virtude da 
COVID-19 e à vista da decisão judicial proferida pela Vara 
de Interesses Difusos e Coletivos que decretara protocolo de 
emergência na referida região.

RESOLVEM:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Diante da pandemia de proporções globais ora 
enfrentada, e das recomendações de restrição de entrada e 
contatos como forma de prevenção, controle e contenção de 
riscos do Novo Coronavírus (COVID-19) e H1N1, a fim de que 
se resguarde a incolumidade física das pessoas presas e dos 
serventuários da justiça, o presente instrumento normativo dis-
põe:

§ 1º Durante o período de enfrentamento da pandemia, 
fica suspenso/dispensado o cumprimento dos mandados de 
citação e intimação presencialmente pelos Oficiais de Justiça 
nas Unidades Prisionais do Estado. 

§ 2º Quando indispensável o cumprimento presencial do 
ato, excepcionalmente, a entrada do meirinho pode ser auto-
rizada pela Supervisão de Segurança interna (SSI), com ob-
servância do protocolo de verificação sintomática adotado no 
Plano de Contingência para o Coronavírus do Sistema Peni-
tenciário do Maranhão.

CAPÍTULO II
DA ENTREGA DOS MANDADOS E AGENDAMENTO DA 

VIDEOCONFERÊNCIA

Art. 4º O Oficial de Justiça entregará, em periodicidade 
diária, os mandados de citação e/ou intimação em duas vias 
à direção administrativa da respectiva Unidade Prisional, a fim 
de que estes providenciem o agendamento da efetivação do 
disposto nos arts. 357 e 370 do CPP.

§ 1º Quando os mandados forem destinados para Uni-
dades Prisionais que possuem controle de acesso através de 
Portaria Unificada, poderão serem entregues nas respectivas 
Portaria, cabendo a SEAP o posterior redirecionamento a 
quem de direito. 

§ 2º O mandado deve conter a fácil identificação:

I - Da pessoa presa ao qual se destina;

II - Da Unidade Prisional na qual o mesmo se encontra custodiado;
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III - Do nome, matrícula e endereço eletrônico do Oficial 
de Justiça designado ao seu cumprimento.

Art. 5º Recepcionado o mandado, deverá a direção ad-
ministrativa da Unidade, no prazo improrrogável de 24 horas 
úteis, agendar videoconferência para a efetivação de seu cum-
primento, com a cientificação do inteiro teor à pessoa presa 
pelo Oficial de Justiça.

Art. 6º Conforme disponibilidade, o agendamento será 
realizado pela Direção da Unidade Prisional e o link de aces-
so à videoconferência enviado por através de mensagem em 
aplicativo e/ou ao endereço eletrônico informado pelo Oficial 
de Justiça, com a especificação de dia e horário para acesso.

§ 1º A direção administrativa da Unidade deve enviar o 
link de acesso, bem como dia e horário, ao Oficial de Justiça 
com antecedência mínima de 2 (duas) horas em relação ao 
horário agendado.

§ 2º O cumprimento de mandados por videoconferência 
dar-se-á de segunda a sexta, no período de 09h às 18h, obser-
vado o horário oficial de Brasília.

§ 3º Será factível o agendamento de até 10 (dez) video-
conferências por dia, em cada Unidade Prisional, para cumpri-
mento de mandados de citação e/ou intimação.

§ 4º Deve a direção administrativa das Unidades orga-
nizarem a escala de agendamentos em atenção às outras ati-
vidades que também demandam o uso dos mesmos recursos 
tecnológicos, a saber, a Visita Virtual assistida e o atendimento 
de advogados por videoconferência, porém, sem se olvidarem 
do número mínimo de mandados a serem cumpridos disposto 
no parágrafo anterior.

§ 5º Confirmado o agendamento, informar-se-á também 
ao Chefe de Segurança da Unidade Prisional, visando ao cum-
primento dos horários e dos procedimentos de segurança.

CAPÍTULO III
DO CUMPRIMENTO DO MANDADO POR 

VIDEOCONFERÊNCIA

Art. 7º A videoconferência far-se-á por meio do programa 
Zoom disponível no site https://zoom.us utilizando o link enca-
minhado pela respectiva Unidade Prisional, devendo o OFI-
CIAL estar online com antecedência de 05 minutos em relação 
a hora agendada, atentando-se também à qualidade da rede 
utilizada, de modo que a videoconferência seja frutífera e se 
resguarde o fluxo de funcionamento e a segurança no estabe-
lecimento prisional. 

§ 1º. No momento inicial da videoconferência, deverá a 
Unidade realizar procedimentos de verificação da identidade 
da pessoa presa ao Oficial de Justiça.

§ 2º. Entregar-se-á à pessoa presa a contrafé para 
acompanhamento e conhecimento do ato a ser cientificado.

Art. 8º Com o fito de efetivar o disposto no art. 357 do 
CPP, após a devida identificação da pessoa presa e entrega 
da contrafé, o Oficial de Justiça realizará na videoconferência:

I - a leitura do inteiro teor do mandado ao seu destina-
tário, bem como a captação das informações necessárias ao 
aperfeiçoamento do ato processual;

II - a declaração via certidão a ser apensada nos autos, 
atestando:

a) o efetivo cumprimento do mandado, com a indicação 
de dia e hora de sua ocorrência;

b) a entrega da contrafé, com sua aceitação ou recusa.

Parágrafo único. Fica dispensada a assinatura do man-
dado por seu destinatário, por ser a caneta objeto vetor de 

disseminação, sendo bastante a fé pública dotada à certidão 
do Oficial de Justiça.

Art. 9º. Durante o procedimento, a pessoa presa fica-
rá sujeita às normas procedimentais de disciplina interna da 
Secretaria de Administração Penitenciária, incluindo o uso de 
algemas.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. As medidas previstas nesta Portaria poderão ser 
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com as neces-
sidades que a sobrevierem, bem como poderão serem revo-
gadas oportunamente, por instrumento conjunto das partes 
subscreventes. 

Art. 11. Os casos omissos, bem como as dúvidas surgi-
das na aplicação desta Portaria Conjunta serão solucionados 
pelo Secretário de Administração Penitenciária do Maranhão e 
pela Presidência do respectivo Tribunal.

Art. 12. Qualquer alteração ou atualização desta Porta-
ria Conjunta dar-se-á mediante prévio acordo entre as partes 
envolvidas.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

 
MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Administração Penitenciária

LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
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PORTARIA CONJUNTA SEAP/CGJ Nº 03, DE 28 DE 
JANEIRO DE 2021

Dispõe sobre a realização das audiên-
cias por meio de videoconferência, in-
cluindo as de custódia, entre a Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciá-
ria do Maranhão e a Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado do Maranhão.

Considerando as Recomendações do CNJ e Provimen-
tos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão 
que versam sobre adoção de medidas preventivas à propaga-
ção da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito 
dos sistemas de justiça penal e socioeducativo e realização de 
audiências de custódia por videoconferência;

Considerando a Instrução Normativa que trata de visitas 
presenciais e dá outras providências de prevenção, controle e 
contenção de riscos ao avanço do COVID-19 e H1N1 no Siste-
ma Penitenciário do Estado do Maranhão;

Considerando a previsão contida do Código de Processo 
Civil no que tange a comunicação entre juízes de diferentes 
jurisdições.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, em exercício, no uso das atribuições que lhe 
conferem o artigo 30, XLIII, alínea “a”, do Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão;

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3° do 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual n° 33.332, de 
13 de setembro de 2017, 

RESOLVEM:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A presente Portaria Conjunta estabelece os pro-
cedimentos para as Audiências por Videoconferência a serem 
realizadas pela Secretaria de Estado de Administração Pe-
nitenciária e a Corregedoria-Geral da Ju2stiça do Estado do 
Maranhão. 

§1º Estão inseridas no rol das audiências por videocon-
ferência do caput deste artigo, as audiências de custódia que 
dentro do prazo de 24 horas não puderem ser realizadas pre-
sencialmente.

§2º Cada Unidade Prisional de Ressocialização – UPR, 
será responsável por realizar as suas audiências.

§3º As UPRs localizadas no perímetro do Complexo Pe-
nitenciário de São Luís que por ventura não tiverem condições 
de atender suas demandas, deverão solicitar suporte junto à 
Supervisão de Segurança Interna – SSI, por meio de expe-
diente, e com antecedência mínima de 24 horas da realização 
da audiência.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DAS 

VIDEOSCONFERÊNCIAS

Seção I
Das Competências do Judiciário

Art. 2º Compete ao juizo criminal requisitar, através de 

sistema, para as Unidades Prisionais da capital com cópia 
para Supervisão de Segurança Externa - SSE, o agendamento 
para realização das audiências por videoconferência.

Parágrafo único. Quando se tratar de requisição de au-
diências por videoconferência nas Unidades Prisionais do inte-
rior, não haverá necessidade de comunicação com cópia para 
a Supervisão de Segurança Externa.

Art. 3º O juizo criminal deverá, sempre que houver de-
sistência quanto à audiência, encaminhar comunicação à Uni-
dade Prisional requisitada, registrando o motivo de não reali-
zação do ato.

Art. 4º Caberá ao servidor designado a secretariar o ato, 
certificar sobre a presença das condições elencadas em nor-
mas que versem sobre a temática tanto do CNJ quanto da 
Corregedoria-Geral de Justiça. 

Seção II
Das competências da Secretaria de Administração 

Penitenciária

Art. 5º Cabe a SEAP a estruturação das salas, obede-
cendo critérios previstos em resolução específica do CNJ e 
provimento da Corregedoria-Geral da Jutiça, com equipamen-
tos de aúdio e video para realização das audiências.

§1º A SEAP garantirá meios pelos quais a pessoa priva-
da de liberade possa contatar, previamente, seu representante 
legal (telefone, videochamada ou outro), bem como permitirá a 
sua presença física no local. 

 §2º Quando se tratar de audiência de custódia, os 
servidores do Sistema Penitenciário não poderão permane-
cer dentro da sala durante a realização da videoconferência, 
devendo apenas manter a segurança do ambiente através de 
monitoramento visual por meio de visor instalado na porta, de 
modo a não intereferir no andamento daquela.  

 §3º O acesso às câmeras de videomonitoramento dar-
-se-á por meio de aplicativo, cujo login e senha serão disponi-
bilizados, pela SEAP à Corregedoria-Geral  da Justiça. 

Subseção I
Das competências das Unidades Prisionais

Art. 6º Cabe às Unidades Prisionais efetuar o teste do 
link recebido junto à requisão com 1 (um) dia de antecedência. 

Art. 7º Na hipótese de não realização da audiência, cabe 
à unidade inserir junto ao SIISP (no dossiê da pessoa presa), 
conforme cada caso:

I -  desistência do juizo requisitante: comunicação de que 
trata o art. 3º desta norma; ou

II -  problemas técnicos: relatório sobre audiências por vi-
deoconferência a ser redigido por cada UPR, conforme Anexo 
deste instrumento.

Parágrafo único. A Unidade Prisional deverá justificar 
ao juizo criminal requisitante, a não realização de audiência de 
que trata o inciso II, fazendo constar suas razões, se lhe tiver 
dado causa, bem como também comunicar a Supervisão de 
Segurança Externa – SSE por meio de expediente.

Art. 8º Cabe as Unidades Prisionais da capital e inte-
rior, informar mensalmente à SSE, a quantidade de audiências 
requisitadas, realizadas e não realizadas, a fim de subsidiar 
dados para elaboração do Relatório Quantitativo Trimestral. 

Subseção II
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Das competências da Supervisão de Segurança Externa

Art. 9º Cabe a Supervisão de Segurança Externa – SSE, 
uma vez cientificada pela autoridade requisitante acerca da 
realização de audiência por videoconferência, elaborar no dia 
anterior à sua realização o mapa correspondente.

Paragráfo único. O mapa de que trata o caput tem valor 
informativo, sendo de responsabilidade das Unidades Prisio-
nais a preparação e realização das audiências por videocon-
ferência, baseadas nas demandas recebidas, independente 
da informação constar ou não do mapa informativo produzido 
pela própria supervisão.

Art. 10. A SSE deverá repassar à Policia Penal do Es-
tado do Maranhão - PPMA, as informações recebidas das 
Unidades Prisionais da capital e interior para conhecimento e 
medidas cabíveis quando estas forem necessárias.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. As audiências por videoconferência que tenham 
sido requisitadas por comarcas de outros Estados, deverão, 
antes de sua realização, serem comunicadas por meio de carta 
precatória junto a Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão.

Art. 12. Os casos omissos, não previstos nesta portaria, 
serão dirimidos pelo titular da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária conjuntamente com o Corregedor-Ge-
ral da Justiça do Maranhão.

Art. 13. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de 
sua publicação.

DES. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Corregedor-Geral da Justiça do Maranhão

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária do 

Maranhão

ANEXO 
TERMO DE COMPARECIMENTO AUDIÊNCIA - 

VÍDEO CONFERÊNCIA 

PORTARIA CONJUNTA SEAP/CGJ Nº 03, DE 28 DE JANEIRO DE 2020

https://drive.google.com/file/d/1OKrVtru-1qFtO2FvVINGq2eQz-TXt8KP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OKrVtru-1qFtO2FvVINGq2eQz-TXt8KP/view?usp=sharing
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 08 DE 
JANEIRO DE 2018 (*) 

Dispõe sobre o procedimento de trânsi-
to interno de pessoas presas no âmbito 
do Sistema Penitenciário do Estado do 
Maranhão.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso III do art. 3º 
do Decreto Estadual nº 33.332, de 13 de setembro de 2017,

RESOLVE:

CAPITULO I
DO TRÂNSITO INTERNO DE PESSOA PRESA

Art. 1º Entende-se como trânsito interno de pessoa pre-
sa toda e qualquer movimentação intramuros no âmbito da 
mesma Unidade Prisional ou Complexo Penitenciário.

Parágrafo único. Quaisquer deslocamentos da pessoa 
presa, seja das celas para áreas internas ou vice-versa, serão 
realizados com observância das normas de segurança.

Seção I
Da Forma de Interação com as Pessoas Presas

Art. 2º A interação do corpo de segurança com as pes-
soas presas deve pautar-se pelo absoluto respeito à dignida-
de da pessoa humana, prezando sempre pelo chamamento 
nominal da pessoa presa.

§1º São proibidos xingamentos, desrespeitos e quais-
quer comentários depreciativos.

§2º A voz de comando determinada à pessoa presa de-
verá ser clara, uniforme e objetiva.

Seção II
Das Atividades e Responsáveis

Art. 3º A Supervisão de Segurança Interna - SSI, através 
do Serviço de Circuito Fechado de Televisão, acompanhará 
todas as movimentações internas das Unidades Prisionais e 
Complexos Penitenciários e, em caso de irregularidade ou 
suspeita, comunicará o respectivo Diretor de Segurança para 
providências cabíveis.

 
Art. 4º O agendamento dos atendimentos às pessoas 

presas será estruturado de modo a alternar pavilhões ou alas, 
a fim de, preferencialmente, serem realizados em horários di-
versos do estabelecido para trabalho e/ou estudo, bem como 
banho de sol ou refeições.

Parágrafo único. As movimentações de pessoas pre-
sas para atendimento serão realizadas, preferencialmente, 
entre 08 e 17h, contudo, o horário poderá ser flexibilizado nos 
casos de:

I - assistência educacional permitida pela autoridade 
competente;

II - atendimento jurídico realizado por advogado particu-
lar ou Defensoria Pública;

III - atendimento à saúde, que deverá ser realizado sem-
pre que necessário;

IV - trabalho da pessoa presa, com observância da natu-
reza do serviço a ser executado;

V - urgência e emergência de qualquer natureza; e
VI - autorização do Diretor Geral.

Art. 5º Compete à Direção Administrativa a disponibiliza-
ção ao Diretor de Segurança, com antecedência, do planeja-
mento das ações de atendimento a serem executadas.

Seção III
Do Procedimento Operacional

Art. 6º O deslocamento interno de pessoa presa sempre 
deverá atender as seguintes ações:

I - revistar previamente o local ou ambiente de destino, 
para garantir a inexistência de materiais e objetos que possam 
representar riscos à segurança;

II - realizar revista manual e mecânica/eletrônica na pes-
soa presa(a) ;

III - determinar à pessoa presa que entregue, para fins 
de inspeção, as roupas e calçados que utilizará no trajeto;

IV - determinar que a pessoa presa, já uniformizada, 
posicione-se com as mãos para trás, juntando as costas das 
mãos para que seja algemada.

Parágrafo único. Todo o procedimento deverá ser exe-
cutado com a supremacia da força.

Art. 7º Realizados os procedimentos do artigo anterior, a 
pessoa presa será conduzida ao local de atendimento segura-
da pelas algemas, devendo cada condução ser realizada por, 
no mínimo, dois Auxiliares de Segurança Penitenciária, Agen-
tes Estaduais de Execução Penal ou Inspetores Estaduais de 
Execução Penal, observando que:

I - ao chegar ao local de atendimento, cada pessoa presa 
será mantida sob vigilância de no mínimo dois responsáveis, 
isto é, Auxiliar de Segurança Penitenciária, Agente Estadual 
de Execução Penal ou Inspetor Estadual de Execução Penal;

II - respeitadas as regras de segurança, as algemas po-
derão ser transpostas para frente, mediante necessidade e 
consenso entre o responsável pela condução e o Especialista 
Penitenciário atendente;

III - quando o atendimento for realizado em parlatório, 
a pessoa presa poderá permanecer sem algemas ou ter al-
gemada apenas uma das mãos em local apropriado deste 
ambiente, de toda forma sendo desnecessária a presença do 
responsável pela condução dentro do mesmo ambiente, sem 
prejuízo do acompanhamento pela parte externa.

 
Art. 8º As salas de atendimento e as salas de aula, 

bem como as oficinas de trabalho, devem ser estruturadas de 
modo a possibilitar a vigilância por parte do Auxiliar de Segu-
rança Penitenciária, Agente Estadual de Execução Penal ou 
Inspetor Estadual de Execução Penal, ao qual, via de regra, 
cumpre manter a pessoa presa dentro de seu campo de visão.

§1º Quando não for possível a visualização do interior 
da sala de atendimento, a porta será deixada aberta, a pessoa 
presa permanecerá algemada e o responsável pela realização 
da condução interna, por sua vez, permanecerá a postos do 
lado de fora.

§2º Os atendimentos às pessoas presas serão realiza-
dos, preferencialmente, em espaços apropriados a tal desti-
nação.

§3º Nos espaços de que trata o §2º deste artigo não de-
verá haver objetos e materiais dispensáveis à realização do 
atendimento que possam fragilizar a segurança da Unidade.

§4º Materiais e equipamentos não deverão ser retirados 
das oficinas de trabalho e a pessoa presa somente trabalhará 
na cela ou alojamento se sua atividade e os materiais envolvi-
dos não comprometerem a segurança da Unidade.
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CAPITULO II
DAS DISPOSIÇÃO FINAIS

Art. 9º Para todos os deslocamentos internos de pesso-
as presas é necessária a realização dos procedimentos previs-
tos nesta Instrução Normativa, sendo que os escoltantes sem-
pre deverão portar tonfas e outros equipamentos não letais.

§1º Fica proibida a utilização de arma de fogo com muni-
ção letal nas dependências internas das Unidades Prisionais, 
especialmente para a atividade de apoio de trânsito interno de 
pessoa presa.

§2º Em casos de urgência e emergência de qualquer na-
tureza, a Direção Geral da Unidade Prisional deverá analisar 
a conveniência de não aplicar, progressivamente, a depender 
do caso, as exigências previstas nesta Instrução Normativa.

Art. 10. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

(*) Republicada por ter saído no DOEMA Nº 007, de 10-
01-2018, página 28, com incorreção no original.

Os arquivos, por sua natureza sigilosa, estão disponíveis no Sistema de 
Inteligência, Informação e Segurança Penitenciária - SIISP, na aba Manual 

de Rotina

Fluxo I - Trânsito Interno

POP 03 - Planejamento de Movimentação Interna de Preso

Anexo I (POP 03) - Agendamento de movimentação das áreas 
técnicas para atendimento

Anexo II (POP 03) - Planejamento de Movimentação Interna

POP 04 - Revista na Pessoa Presa e nos seus Pertences para 
Trânsito Interno

Anexo I (POP 04) - Termo de Entega e Devolução de Objeto e 
Pertence de Pessoa Presa

Anexo II (POP 04) - Expediente de Apresentação da Pessoa 
Presa - Ofício

Anexo III (POP 04) - Expediente de Apresentação de Pessoa 
Presa - Memorando

POP 05 - Algemação

POP 06 - Movimentação Interna de Pessoa Presa
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 19 DE 
JANEIRO DE 2018

Determina os parâmetros de acolhimen-
to de LGBT em privação de liberdade no 
Sistema Penitenciário do Estado do Ma-
ranhão.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, previstas no inciso II do art. 69 da Consti-
tuição Estadual, bem como no inciso III do art. 3º do Decreto 
Estadual nº 33.322, de 13 de setembro de 2017, no inciso I 
do art. 64 da Lei 7.210/84, na Resolução Conjunta nº 1/14 do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária-CNP-
CP e, em especial, ao art. 5º , incisos III, XLI, XLVII, XLVIII e 
XLIX da Constituição Federal, e

CONSIDERANDO a Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos 
(Pacto de San José da Costa Rica) ;

RESOLVE:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art.1º Determinar os parâmetros de acolhimento de pes-
soas presas LGBT em privação de liberdade no Sistema Peni-
tenciário do Estado do Maranhão.

§1º Para efeitos desta Instrução Normativa, e de acor-
do com a Resolução Conjunta nº 1/14 do Conselho Nacional 
de Política Criminal e Penitenciária- CNPCP, entende-se por 
LGBT a população composta por lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais, considerando-se:

I - Lésbica: denominação específica para mulheres que 
se relacionam afetiva e sexualmente com outras mulheres;

II - Gay: denominação específica para homens que se 
relacionam afetiva e sexualmente com outros homens;

III - Bissexual: pessoas que se relacionam afetiva e sexu-
almente com ambos os gêneros;

IV - Travesti: pessoas que pertencem ao gênero mascu-
lino na dimensão fisiológica, mas que socialmente se apresen-
tam no gênero feminino, sem rejeitar o sexo biológico;

V - Transexual: pessoas que são psicologicamente de 
um sexo e anatomicamente de outro, rejeitando o próprio ór-
gão sexual biológico.

 
CAPITULO II

DA PESSOA PRESA LGBT

Seção I
Do Uso do Nome Social

Art. 2º Constitui direito da pessoa presa travesti ou tran-
sexual em privação de liberdade ser chamada pelo seu nome 
social, de acordo com sua identidade de gênero.

§1º Os registros de admissão de pessoas em privação 
de liberdade nas unidades prisionais geridas pela Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária deverão conter o 
nome civil e o nome social, este último se requerido expressa-
mente pela pessoa interessada.

§2º A Secretaria de Estado de Administração Penitenci-
ária poderá empregar o nome civil da pessoa presa travesti 
ou transexual, acompanhado do nome social, apenas quando 
estritamente necessário ao atendimento do interesse público e 
à salvaguarda de direitos de terceiros.

Seção II

Da Destinação

Art. 3º Às travestis e aos gays privados de liberdade em 
unidades prisionais masculinas serão ofertados espaços de 
convivência específicos.

§1º Os ambientes destinados a essa população não de-
vem ser os mesmos designados à aplicação de medida disci-
plinar.

 
Seção IV

Do Uso de Vestimenta

Art. 7º À pessoa presa transexual ou travesti em situa-
ção de privação de liberdade serão permitidos o uso de roupas 
íntimas femininas ou masculinas e a manutenção de cabelos 
compridos, de acordo com sua identidade de gênero, assegu-
rando seus caracteres secundários.

Parágrafo único. O uso do uniforme pela população 
LGBT nas unidades prisionais administradas pela SEAP de-
verá atender ao padrão correspondente a unidade em que a 
pessoa presa estiver custodiada.

Seção V
Da Visita Íntima

Art. 8º É permitida a visita íntima para população LGBT 
em situação de privação de liberdade, nos termos da Resolu-
ção CNPCP nº 4, de 29 de junho de 2011 e da Portaria SEAP 
nº 206, de 23 de março de 2016, que dispõe sobre os pro-
cedimentos de cadastramento e visitação a pessoas presas 
privadas de liberdade no âmbito do Sistema Penitenciário do 
Estado do Maranhão.

§1º É facultado à pessoa presa LGBT receber visita ín-
tima do cônjuge ou companheiro (a) , desde que comprove o 
vínculo afetivo, nos termos da Portaria SEAP nº 206/2016.

§2º As pessoas que integram o rol de visitas íntimas das 
pessoas presas devem ter preservado o direito à sua orienta-
ção sexual e identidade de gênero.

§2º A transferência da pessoa presa para o ambiente de 
vivência específico estará vinculada a sua expressa manifes-
tação de vontade.

§3º Os espaços de convivência a que se refere o caput 
deste artigo, serão disponibilizados, onde houver, de acordo 
com a estrutura da unidade prisional que a pessoa presa esti-
ver custodiada.

Art. 4º As pessoas presas transexuais que ainda não 
realizaram a cirurgia de transgenitalização de sexo, serão en-
caminhadas as unidades prisionais conforme o sexo biológico, 
considerando a sua segurança e situação de vulnerabilidade.

Parágrafo único. No caso descrito no caput deste arti-
go, devem ser oferecidos espaços de vivências específicos, 
onde houver, de modo a assegurar sua dignidade, individuali-
dade e adequado alojamento.

Art. 5º As pessoas presas transexuais femininas e mas-
culinas que já realizaram a cirurgia de transgenitalização de-
vem ser encaminhadas para as unidades prisionais de acordo 
com o sexo pós cirurgia.

Parágrafo único. Às pessoas presas transexuais deverá 
ser garantido tratamento isonômico aos demais em privação 
de liberdade.

Seção III
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Da Admissão

Art. 6º Os procedimentos para a apresentação e admis-
são de pessoas presas LGBT nas Unidades Prisionais geridas 
pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - 
SEAP, deverão ser executados em conformidade com a Porta-
ria Conjunta nº 001/2017, que regulamenta os procedimentos 
de admissão de pessoas presas no Sistema Penitenciário do 
Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Os formulários referentes ao Progra-
ma de Acolhimento a Pessoa Presa LGBT no Sistema Peni-
tenciário do Estado do Maranhão, devem estar acostados aos 
documentos de admissão da pessoa presa.

 
CAPITULO III

DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

Seção I
Do Ingresso e da Revista de Pessoas

Art. 9º Para ingressar na Unidade Prisional o(a) visitan-
te cadastrado deverá se submeter-se aos procedimentos de 
identificação, nos termos da Portaria SEAP nº 206/2016.

§1º O visitante transexual que não tenha realizado a ci-
rurgia de transgenitalização, deverá ser revistado por servidor 
do mesmo sexo biológico.

§2º Nos casos em que o visitante transexual já tenha 
realizado a cirurgia de transgenitalização, a revista deverá ser 
realizada por servidor correspondente a sua redesignação se-
xual.

§3º O processo de revista deve evitar qualquer forma 
de constrangimento aos servidores e a população assistida, 
sendo oportuno o registro de ocorrências existentes em local 
apropriado e comunicando imediatamente ao gestor responsá-
vel para as medidas cabíveis.

CAPITULO IV
DA ASSISTÊNCIA

Seção I
Da Assistência à Saúde

Art. 10. A SEAP promoverá a assistência à saúde da 
pessoa presa LGBT, nos termos da Lei nº 7.210/84 e da Reso-
lução Conjunta nº 1/14 do Conselho Nacional de Política Cri-
minal e Penitenciária-CNPCP.

Art. 11. Serão assegurados à pessoa presa travesti e 
transexual em situação de privação de liberdade o tratamento 
hormonal, assim como sua manutenção e acompanhamento 
de saúde específico, em consonância com Portaria nº 982/ 
SEAP, de 05 de dezembro de 2016.

 
Seção II

Da Assistência Educacional

Art. 12. Serão assegurados à pessoa presa LGBT o in-
gresso e a continuidade da sua formação educacional e pro-
fissional.

Seção III
Da Assistência Social

Art. 13. A SEAP promoverá à pessoa presa LGBT, em 
igualdade de condições, o acesso ao benefício do auxílio-re-
clusão aos dependentes, legalmente reconhecidos, do segu-
rado recluso.

Parágrafo único. Estende-se ao cônjuge ou companhei-
ro(a) do mesmo gênero, em união estável, mediante ações 
das Assistências pertinentes.

CAPITULO V

DA COMISSÃO

Seção I
Da Finalidade e Composição

Art. 14. Competem à Comissão Fiscalizadora de Políti-
cas Penitenciárias para Acolhimento de Pessoas Presas LGBT 
no Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão, o monitora-
mento, a aplicação e a execução das medidas adotadas por 
este instrumento normativo.

Art. 15. A Comissão Fiscalizadora de Políticas Peniten-
ciárias para Acolhimento de Pessoas Presas LGBT no Siste-
ma Penitenciário do Estado do Maranhão, compõe-se de seis 
membros, a saber:

I. Subsecretário de Estado da Administração Penitenci-
ária;

II. Secretário Adjunto de Segurança Penitenciária;

III. Secretário Adjunto de Atendimento e Humanização 
Penitenciária;

IV. Chefe da Assessoria de Modernização Institucional;

V. Supervisor de Assistência Psicossocial;

VI. Supervisor de Gestão de Vagas.

CAPITULO VI
DO PROGRAMA

Seção I
Da Inclusão

Art. 16. Estão aptos a ingressarem no Programa de Aco-
lhimento LGBT em privação de liberdade no Sistema Peniten-
ciário do Estado do Maranhão, os:

I - que preencherem o Termo de Solicitação de Partici-
pação;

 
§2º Após ser desligada do programa, a pessoa presa não 

poderá pedir sua reinserção.

Art. 18. A SEAP reserva-se o direito de desligar do Pro-
grama qualquer pessoa em privação de liberdade que apre-
sente conduta que ofereça risco à ordem intrapenitenciária.

Parágrafo único. Os casos omissos serão analisados e 
decididos pela Comissão Fiscalizadora de Política Penitenci-
ária para Acolhimento de Pessoas Presas LGBT no Sistema 
Penitenciário do Estado do Maranhão.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. A SEAP deverá garantir a capacitação continu-
ada aos profissionais das unidades prisionais considerando a 
perspectiva dos direitos humanos e os princípios de igualdade 
e não-discriminação, inclusive em relação à orientação sexual 
e identidade de gênero por meio da Academia de Gestão Pe-
nitenciária - AGPEN.

Art. 20. É vedada a transferência coercitiva entre celas 
e alas ou quaisquer outros castigos ou sanções em razão da 
condição de pessoa LGBT.

Art. 21. A aplicação das medidas regulamentadas por 
esta Instrução Normativa deve observar os critérios de segu-
rança e disciplina, considerando as particularidades de cada 
unidade prisional.

Art. 22. As disposições regulamentadas por esta Ins-
trução Normativa serão aplicadas gradativamente, de acordo 
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com a capacidade administrativa e infraestrutural das unida-
des prisionais.

Art. 23. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 24. Fica revogada a Portaria nº 41/SEAP, de 12 de 
maio de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado do Mara-
nhão nº 092, página 22, de 15 de maio de 2014.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO AO 
PROGRAMA

Eu,______________________________________ filho 
(a) de ______________________________________ e de __
____________________________________, solicito partici-
pação e ingresso no Programa de Acolhimento à população 
LGBT conforme Instrução Normativa nº 04/18-SEAP, cujo ob-
jetivo é determinar parâmetros para o acolhimento da popula-
ção LGBT em situação de privação de liberdade no Sistema 
Penitenciário do Estado do Maranhão.

Declaro estar DE ACORDO com os critérios OBRIGATÓ-
RIOS estabelecidos pela Instrução Normativa que regulamen-
ta o acolhimento do grupo LGBT ao Sistema Penitenciário do 
Estado do Maranhão.

Declaro, ainda, estar CIENTE que em caso de descum-
primento das condições impostas, estarei sujeito aos Proce-
dimentos Operacionais Padrão da SEAP, não sendo possível 
quaisquer alterações ou concessões extraordinárias.

 
_____________________, _____ de ___________ 

de_____

________________________________
Assinatura da Pessoa Presa

ANEXO II

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO

Eu,______________________________________ filho 
(a) de ______________________________________ e de __
____________________________________, solicito o desli-
gamento do Programa de Acolhimento de LGBT em privação 
de liberdade no Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão.

Sendo assim, estarei sujeito aos Procedimentos Opera-
cionais Padrão da SEAP, não sendo possível quaisquer altera-
ções ou concessões extraordinárias.

Declaro ainda, estar ciente que uma vez realizado o des-
ligamento por qualquer via e/ou motivo será vedada qualquer 
outra forma de integração e participação do Programa de Aco-
lhimento a população LGBT.

_____________________, _____ de ___________ 
de_____

________________________________
Assinatura da Pessoa Presa
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06, DE 07 DE 
FEVEREIRO DE 2018.

Regulamenta e disciplina os procedi-
mentos a serem seguidos para a realiza-
ção de casamento de pessoa presa sob 
custódia da Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária do Maranhão e 
dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADODEADMINISTRAÇÃO PE-
NITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 
atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da Constitui-
ção do Estado do Maranhão e o art.3° do Decreto Estadual nº 
33.332, de 13 de Setembro de 2017.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Disciplinar por meio do presente normativo as 
diretrizes e os procedimentospara a realização de casamen-
tos de pessoas presas nas Unidades Prisionais geridas pela 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Ma-
ranhão.

CAPÍTULO II
DO CASAMENTO CIVIL

Art. 2º As pessoas em privação de liberdade podemcon-
trair matrimônio via procuração, cabendo a providência deste-
ao nubente livre ou ao(s) familiar(es) da(s) pessoa(s) presa(s) 
e sua comunicação à Supervisão de Assistência às Famílias 
- SAF.

Parágrafo único. Fica expressamente proibida a escolta 
de pessoas presas para cartório com a finalidade de contrair 
matrimônio ou união estável.

Art. 3º Fica a cargo do familiar oudo nubente livrepro-
videnciar a documentação necessária para a realização do 
casamento, bem como o pagamento da taxa proveniente do 
cartório.

CAPÍTULO III
DO CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL

Seção I
Disposições Gerais

Art. 4º O casamento religioso com efeito civilé aquele 
celebrado perante o ministro religioso e equivalente ao casa-
mento civil nos termos da Lei Nº 1.110, de 23 de maio de 1950.

Art. 5º Não é permitida a realização de cerimônia de ca-
samento religioso para presos do regime provisório ou entre 
duas pessoas presas.

Art. 6º Cabe à Supervisão de Assistência às Famílias - 
SAF orientar os familiares da pessoa presa e o nubente livre 
quanto aos procedimentos a serem seguidos para a realização 
do casamento civil e do casamento religioso com efeito civil.

Art. 7º Mesmo que os nubentes que já possuam habilita-
ção para o casamento anteriormente a data da prisão, esses 
deverão seguir o regulamento e os prazos descritos neste ins-
trumento normativo.

Seção II
Da Solicitação

Art. 8º O familiar da pessoa presa ou o nubente livre de-
verá solicitar a realização de casamento à SAF, via formulário 
“Requerimento de Casamento” (anexo I).

Art. 9º São procedimentos a serem seguidos pela SAF 
no momento da solicitação:

I - realizar entrevista preliminar, com o objetivo de levan-
tar o histórico de relacionamento, bem como as motivações 
para o casamento;

II - orientar o solicitante quanto aos documentos neces-
sários e procedimentos para autorização da cerimônia; e

III - encaminhar o “Requerimento de Casamento” à Uni-
dade Prisionalonde o nubente presoencontra-se custodiado 
em até 2 (dois) dias úteis a partir da data de solicitação.

Parágrafo único. Em Unidades Prisionais fora da zona 
metropolitana de São Luís, fica a cargo do Especialista Peni-
tenciário Assistente Social, e na sua ausência, o Especialista 
Penitenciário Psicólogo, o cumprimento dos dispositivos des-
critos acima.

Art. 10. Fica sobre atribuição da SAF a verificação de 
antecedentes criminais do nubente livre, sendo este um dos 
condicionantes para a realização do casamento.

Seção III
Da Autorização Preliminar e Habilitação Prévia para o 

Casamento

Art. 11. Cabe à Unidade Prisional, por meio da assistên-
cia psicossocial, promover a entrevista com o nubente preso, 
com a finalidade de colher a manifestação de vontade da parte.

Art. 12. Cabe à Direção da Unidade Prisional:

I - deferir preliminarmente quanto a realização da ceri-
mônia de casamento religioso nas dependências da Unidade 
Prisional;

II - emitir Atestado de Comportamento do Presoda pes-
soa presa;

III - emitir a declaração de cárcere; e

Parágrafo único. As documentações descritas nos in-
cisos I, II e III, bem como o “Requerimento de Casamento” 
deverá ser encaminhada à SAF no prazo de até 8 (oito) dias 
úteis após a data de recebimento da solicitação.

Art. 13. A SAF devecomunicar o nubente livre ou o fami-
liar da pessoa presa sobre a disponibilidade dos documentos 
para a habilitação prévia em até 3 (três) dias úteis após o seu 
recebimento.

Art. 14. Cabe o nubente livre ou o familiar da pessoa pre-
sa providenciar a habilitação prévia para o casamento perante 
o oficial do registro civil.

Parágrafo único. A SAF deverá auxiliar o nubente livre 
ou familiar da pessoa presa no colhimento da assinatura do 
nubente presoem até 5 (cinco) dias úteis após a data de soli-
citação.

Seção
IV Da Cerimônia

Art. 15. A SAF deverá comunicara conclusãoda habilita-
ção prévia pelo cartórioà Supervisão de Assistência Religiosa 
- SAR em até 2 (dois) dias úteis, encaminhando à mesma o 
formulário “Requerimento de Casamento”.

 
Art. 16. Cabe à SAR as tratativas quanto a celebração 

da cerimônia religiosa e a apresentação de proposta de 3 (três) 
datas para a realização da cerimônia na unidade.

Parágrafo único. Competirá à Diretoria Geral da Uni-
dade Prisional determinar a realização do casamento em uma 
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das datas propostas, bem como providenciar a programação 
de trânsito interno do preso junto à Diretoria de Segurança.

Art. 17. A cerimônia de casamento religioso ocorrerá 
em dia e horário previamente estabelecidos pela direção da 
unidade prisional na qual a pessoa presa está sob custódia e 
observará aos seguintes requisitos:

I - será celebrada por representante religioso previamen-
te cadastrado;

II - ocorrerá exclusivamente em sala ou espaço reserva-
dopara celebrações religiosas, caso a possua, dentro da Uni-
dade Prisional; e

III - terá duração máxima de 2 horas.

Art. 18. Poderão participar da cerimônia, como convida-
dos, os parentes de até 2º grau do nubente preso, bem como 
os pais e filhos do nubente livre, respeitando o limite máximo 
de 8 (oito) pessoas.

§1º Caso ambos os nubentes não contarem com visi-
tantes do tipo descrito no caput, será permitida, excepcional-
mente, a participação de 2 (duas) outras pessoas, como con-
vidados, sendo vedado, neste caso, o acompanhamento de 
crianças.

§2º Os convidados elencados para participar da cerimô-
nia deverão solicitar uma autorização especial à SAF em até 8 
(oito) dias úteisanteriores à data prevista da cerimônia.

§3º À SAF caberá a coleta e registro dos convidados e a 
validação do grau de parentesco dos mesmos.

§4º A autorização especial deverá informar o dia e os ho-
rários permitidos para a entrada e saída da Unidade Prisional

§5º Fica a cargo da Direção autorizar a participação de 
outros presos da mesma Unidade Prisional na cerimônia.

Art. 19. A quantidade de visitantes correspondentes à 
instituição religiosa a compor a cerimônia fica restrita a 3 (três) 
pessoas, além do celebrante.

§1º O celebrante deverá requerer autorização para a 
SAR, em até 8 (oito) dias úteis anteriores à data prevista da 
cerimônia.

§2º Cabe a SAR informar a lista de visitantes correspon-
dentes à instituição religiosa para a Unidade Prisional em até 
5 (cinco) dias anteriores a data prevista para a realização da 
cerimônia.

Art. 20. A SAF deverá orientar os nubentes e os convi-
dados quanto os trajes permitidos para adentrar as Unidades 
Prisionais, conforme normativo em vigor.

Art. 21. Fica facultado aos nubentes presos o uso de 
trajes sociais na cerimônia, devendo ser observados os se-
guintes critérios:

I - para o gênero feminino será permitido trajar vestido de 
cor clara, sem massa metálica e decote; e

II - para o gênero masculinoserá permitido trajarpasseio 
completo, composto porcamisa social, calça social, paletó, 
gravata, meia social, cinto e sapatos sociais.

§1º. Os trajes deverão ser previamente inspecionados na 
entrada da Unidade Prisional ou do Complexo Penitenciário.

§2º. É permitida a permanência da pessoa presa com o 
traje social única e exclusivamente durante a cerimônia reli-
giosa.

Art. 22. Ao cônjuge e familiares da pessoa presa é per-
mitido adentrar na unidade com os seguintes itens, sujeitos à 
prévia avaliação:

I - 1 (um) bolo de até 3kg; e

II - até 4 (quatro) unidadesde refrigerante de cor clara 
ou suco industrializado,obedecendo ao limite de 2 (dois) litros 
cada.

Parágrafo único. Caberá à Direção da Unidade Prisio-
nal autorizar a entrada de instrumentos musicais, acessórios 
de decoração e descartáveis para realização da cerimônia.

Art. 23. À SAF caberá encaminhar para a Unidade Pri-
sional e à SAR, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores a data de 
previsão da cerimônia, a:

I - a relação dos convidados; e

II - a descrição dos itens a adentrar a Unidade Prisional.

Art. 24. É vedadaa pernoite entre os cônjuges.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

 

ANEXO I
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE CASAMENTO
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08, 26 DE ABRIL DE 
2018.

Regulamenta o acesso de integrantes 
da Sociedade Maranhense de Direitos 
Humanos - SMDH, Conectas Direitos 
Humanos e Justiça Global às Unidades 
Prisionais do Sistema Penitenciário do 
Estado do Maranhão.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo art. 69, II da Constituição do Estado do Ma-
ranhão e pelo art. 4º do Anexo Único do Decreto Estadual nº 
33.332, de 13 de setembro de 2017,

Considerando que o controle social da Execução Pe-
nal, inclusive por parte das entidades de Defesa dos Direitos 
Humanos Universais, se trata de medida extremamente im-
portante não só para com a transparência na Execução da 
Política Pública Penitenciária estadual, mas também na total 
preservação dos diretos inalienáveis da pessoa humana sob 
custódia do Estado;

 
Considerando que a Secretaria de Estado de Administra-

ção Penitenciária se preocupa em dar a conhecer os avanços 
obtidos e, especialmente, os pontos de melhoria no tratamento 
das pessoas presas custodiadas; e

Considerando a necessidade de regulamentar o acesso 
de Organizações da Sociedade Civil peticionárias perante a 
Corte Interamericana de Direitos Humanos,

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada a entrada dos membros constan-
tes nos Anexos I, II e III desta Instrução Normativa em todas as 
Unidades Prisionais administradas pela Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária - SEAP, com a finalidade espe-
cífica de inspeção voltada à defesa dos direitos humanos, com 
as seguintes condições:

I - realização em horário de expediente;

II - comunicação prévia com pelo menos 15 (quinze) mi-
nutos de antecedência para o Diretor da Unidade Prisional a 
ser visitada.

§1º Compete à direção das Unidades Prisionais proce-
der todo o apoio necessário inerente as regras de segurança e 
registros pertinentes.

§2º Na hipótese de anormalidade da rotina prisional, a 
presente autorização prevista neste diploma poderá ser sus-
pensa até a regularização do ambiente prisional, ressalvada a 
autorização expressa das Secretarias Adjuntas de Segurança 
ou Atendimento e Humanização Penitenciária.

Art. 2º O Diretor da Unidade Prisional visitada deverá 
zelar pela integridade física e moral dos credenciados, proce-
der aos registros de entrada e saída dos visitantes, bem como 
lhes prestar todos os auxílios necessários, inclusive separan-
do ambiente exclusivo para audiência entre custodiados e cre-
denciados.

Art. 3º Às entidades previstas nesta Instrução Normativa 
é assegurado a utilização de equipamentos para registros au-
diovisuais nas dependências das Unidades Prisionais, desde 
que o material produzido seja utilizado de forma controlada, 
com a finalidade de instruir relatórios oficiais ligados a área de 
atuação da entidade.

Parágrafo único. O uso de imagens fora dos limites pre-
vistos nesta Instrução Normativa implicará na desautorização 
da entidade responsável.

Art. 4º Ao Gabinete do Secretário de Estado de Admi-
nistração Penitenciária caberá manter as Unidades Prisionais 
informadas a respeito desta norma, bem como das pessoas 
autorizadas nos respectivos anexos por meio de comunicação 
interna.

Parágrafo único. Fica o Gabinete do Secretário autori-
zado a proceder com a atualização dos anexos dessa Instru-
ção Normativa e sua respectiva publicação em Diário Oficial, 
sempre que houver solicitação escrita de representante das 
organizações autorizadas, desde que enviada com ao menos 
2 (dois) dias úteis de antecedência a fim de que sejam realiza-
das as necessárias comunicações internas.

Art. 5º Os casos omissos serão deliberados pelo Titular 
da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Art. 6º Fica revogada a Instrução Normativa nº 01, de 08 
de janeiro de 2018.

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

 

 ANEXO I
SOCIEDADE MARANHENSE DE DIREITOS HUMANOS

01 - Joisiane Sanches de Oliveira Gamba
RG: 237566 SSP/MA
CPF: 103.522.013-04

02 - Luís Antônio Câmara Pedrosa
RG: 212381946 SSP/MA
CPF: 452.984.243-68

03 - Nelsivânia Pinheiro de Galiza
RG: 1036049306
CPF: 011505323-94

04 - Nair Martins Barbosa
RG: 047761582013-0 SSP/MA
CPF: 471.550.863-04

05 - Diogo Diniz Ribeiro Cabral
RG: 703465970 SEJUSP/MA
CPF: 954.327.363-49

06 - Flávia Regina dos Santos Soeiro
RG: 031375362006-2 SSP/MA
CPF: 617.678.893-56

07 - Jennifer Martins Almeida
RG: 0324100520063 SSP/MA
CPF: 040.057.063-71

08 - Fabiano Mendes Portelada
RG: 000031078394-1- SSP/MA
CPF: 751.789.663-68

09 - Francisco Antonio Monteiro Lemos
RG: 1292121- SSP/MA
CPF: 437.823.103-49

10 - Bruna Diniz Silva
RG: 020084662002-0 SSP/MA
CPF: 024.242.503-83

11 - Rodrigo Otávio Vasconcelos Barbosa
RG: 5599370- SSP/PE
CPF: 045.256.264-37
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ANEXO II
CONECTAS DIREITOS HUMANOS

1. Rafael Carlsson Gaudio Custódio
RG: 43.609.217-7 SSP/SP
CPF: 303.628.438-99

2. Henrique Hollunder Apolinário de Souza
RG: 1883870 SSP/ES
CPF: 120.361.047-54

3. Camila Lissa Asano
RG: 32.423.468-5 SSP/SP
CPF: 337.724.228-70

4. Juana Magdalena Kweitel
RNE: V499108-C
CPF: 232.791.518-05

5. João Paulo da Silva Gomes Brito
RG: 33.055.637-X SSP/SP
CPF: 354.251.968-57
 
6. Isabela Nogueira Reis 
RG: 38.287.925-9 SSP/SP 
CPF: 440.953.108-55

7. João Paulo de Godoy 
RG: 46431704-6 SSP/SP 
CPF: 365.215.858-00

ANEXO III
JUSTIÇA GLOBAL

1 - Sandra Elias de Carvalho
RG: 16498358-2 SSP/SP
CPF: 172.516.758-11

2 - Isabel Costa Lima
RG: 12847665-2 DETRAN/RJ
CPF: 088.736.647-33

3 - Maria Elena da Luz Azevedo
RG: 11.347.786-7 SSP/SP
CPF: 094.020.958-61

4 - Monique de Carvalho Cruz
RG: 20.147.489-7 DETRAN/RJ
CPF: 102.159.117-33

5 - Guilherme Rodrigues Tartarelli Pontes
RG: 47.629.410-1 SSP/SP
CPF: 337.829.248-27
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09, DE 02 DE MAIO 
DE 2018.

Dispõe sobre as atribuições e procedi-
mentos dos Capelães Religiosos Pri-
sionais da Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO no uso das atribuições que 
lhe conferem o inciso I e II, do art.69 da Constituição Estadual 
e o inciso III, do art.3º do Decreto nº 33.332 de 13 de setembro 
de 2017, e com fulcro na Lei nº. 10.654 de 11 de agosto de 
2017 e,

Considerando a previsão constitucional de assistência 
religiosa nas entidades de internação coletiva e a previsão le-
gal do atendimento religioso como forma de reintegração.

 
Considerando o dever do Estado em prover a assistência 

religiosa, conforme o art. 10, o inciso VI do art. 11 e o art. 24 
da Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, a Lei de Execução Penal.

Considerando a criação do quadro para 20 (vinte) Ca-
pelães Religiosos - Prisional, por meio da Lei nº. 10.654 de 11 
de agosto de 2017, prestará assistência religiosa aos presos e 
egressos do Sistema Penitenciário do Estado.

Considerando a necessidade de implantação do Serviço 
de Capelania Prisional nas unidades prisionais administradas 
por esta SEAP.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Capelão Religioso Prisional compõe o quadro 
de servidores da Secretaria de Estado e Administração Peni-
tenciária, subordinando-se administrativamente às Unidades 
Prisionais em que prestarem assistência religiosa e responde 
tecnicamente à Supervisão de Assistência Religiosa - SAR.

CAPÍTULO II
DA REGIONALIZAÇÃO

Art. 2º A regionalização da Capelania consiste na divi-
são geográfica do Estado do Maranhão em suas 05 (cinco) 
mesorregiões, cada uma com uma Unidade Sede, conforme 
apontado no Anexo I desta instrução normativa.

Art. 3º O planejamento das atividades, indicando a ne-
cessidade de deslocamentos entre municípios, mediante a 
consulta prévia às unidades prisionais de origem e destino, 
devem ser apresentadas até o dia 15 (quinze) do mês anterior.

§1º Cabe à Supervisão de Assistência Religiosa a análi-
se e a aprovação do planejamento de atividades.

§2º Os deslocamentos dos Capelães para outras Unida-
des Prisionais e/ou para Sede Regional, é de responsabilidade 
da Unidade Prisional de origem, sob utilização de veículo insti-
tucional ou, caso haja, passe rodoviário.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º Aos Capelães Religiosos Prisionais compete:

I - aconselhamento;

II - atendimentos individualizados;

III - atividades pastorais;

IV - estudos religiosos;

V - orações/rezas; e

VI - palestras religiosas.

Art. 5º Para efeitos desta Instrução normativa, define-se:

I - aconselhamento: auxílio ou orientação que tem como 
objetivo auxiliar a pessoa presa, egressa ou servidor em mo-
mentos de crise pessoal, proporcionando momentos de re-
flexão, baseado em princípios espirituais e éticos; o aconse-
lhamento tem função reparadora quanto ao crescimento da 
pessoa;

 
II - atendimentos individualizados e coletivos: atendimen-

to individual e coletivo as pessoas presas e egressas a partir 
de suas necessidades espirituais norteado pelo preenchimen-
to de instrumental técnico específico da Supervisão Assistên-
cia Religiosa;

III - atividades pastorais: atividades de cunho espiritual 
com objetivo de trazer a ciência dos preceitos espirituais para 
o desenvolvimento dos aspectos fundamentais que norteiam 
as diversas dimensões da vida, entre elas: casamentos, batis-
mos, cultos, missas, ministrações de sacramentos;

IV - estudos religiosos: análise de textos religiosos da 
Bíblia e outros livros religiosos nos quais estão contidas lições/
reflexões acerca da vida espiritual;

V - orações/rezas: estímulo ao relacionamento com o Di-
vino ou com o Sagrado, através do exercício espiritual, sinte-
tizado por expressão de palavras que demonstram a situação 
atual do indivíduo e o desejo de mudança; e

VI - palestras religiosas: ministração de assuntos especí-
ficos voltados, prioritariamente, para a realidade do cárcere e 
para assuntos com os princípios espirituais e éticos.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS

Art. 6º São atribuições funcionais dos Capelães Prisio-
nais:

I - realizar visita ao egresso quando for solicitado pela 
Supervisão de Reintegração Social e visita ao servidor quando 
for solicitado pelo Serviço de Assistência Biopsicossocial;

II - elaborar projetos voltados para ressocialização e es-
piritualidade;

III - produzir relatório mensal com a descrição das ati-
vidades, facilitada com gráficos quantitativos e registros foto-
gráficos; e

IV - reunir-se sempre que determinado pela Supervisão 
de Assistência Religiosa, em conjunto ou individualmente, 
para alinhamento e avaliação do trabalho desenvolvido, para 
pactuação de metas, dentre outras atividades.

Parágrafo único. Os Capelães deverão enviar o relató-
rio mensal, do que trata o inciso III do caput, para Supervisão 
de Assistência Religiosa - SAR e para Unidade Prisional defi-
nida com sede da regional, até o quinto dia útil de cada mês.

CAPÍTULO V
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 7º As jornadas de trabalho têm duração de 30 (trinta) 
horas semanais, com carga horária de 6 (seis) horas diárias, 
sendo de segunda a sexta-feira, a ser desempenhada de 8 às 
14 horas ou de 12 às 18 horas.

§1º É vedado o fracionamento ou acúmulo de jornada diária.
§2º Fica assegurado o intervalo de 15 (quinze) minutos 

de duração intrajornada.

§3º A frequência ficará com o diretor administrativo da 
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sede de cada regional.

§4º Juntamente com a frequência, os capelães deverão 
apresentar o formulário de atividade externa, conforme anexo 
II, contendo os ateste emitido pela direção das unidades visi-
tadas.

 
CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Aos Capelães Prisionais fica vedado:

I - interferir nos procedimentos de rotina das unidades 
prisionais;

II - oferecer qualquer tipo de alimento, medicação, obje-
tos ou outros produtos, sem a prévia autorização da Direção 
da Unidade; e

III - o proselitismo religioso.

Art. 11. Esta Instrução normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO 1
Regionalização de atuação dos Capelães

Regional Unidade 
Sede Unidades de abrangência

Regional 01 UPR de São Luís 1

CAAE de São Luís, UPR do Monte Castelo, UPR do 
Anil, UPR do Olho D’água, UPR Feminino, UPR de 

São Luís 1, UPR de São Luís 2, UPR de São Luís 3, 
UPR de São Luís 4, UPR de São Luís 5, UPR de São 
Luís 6, COCT de São Luís, PR de São Luís, UPR de 
Paço do Lumiar, UPR de Rosário, UPR de Itapecuru-

Mirim e Supervisão Reintegração Social;

Regional 02 UPR de Caxias
UPR de Caxias, CAAE de Caxias, UPR de Timon, PR 
de Timon, UPR de Codó, UPR de Coroatá, UPR de 

Chapadinha, UPR Tutóia e UPR de Barão de Grajaú;

Regional 03 UPR de Bacabal
UPR Grajaú, UPR de Bacabal, UPR de Presidente 

Dutra, PR de Pedreiras, UPR de Santa Inês, UPR de 
Zé Doca, Colinas;

Regional 04 PR de Pinheiro PR Pinheiro, UPR de Cururupu, UPR de Viana, UPR 
de Governador Nunes Freire, UPR de Carutapera;

Regional 05 UPR de Imperatriz
PR de Imperatriz, UPR de Imperatriz, UPR de 

Açailândia, UPR de Davinópolis, UPR de Carolina, 
UPR de Porto Franco, UPR de Balsas.

ANEXO II
Formulário de Atividade Externa

Formulário de Atividade Externa
Nome do capelão:
Unidade sede:
Unidade visitada:

Eu, abaixo assinado, declaro que o capelão supracitado esteve na Unidade Prisional entre 
o dia ____/____/____ e o dia ____/____/____ realizando atividades religiosas conforme 
demonstrado neste formulário.
Cidade/Data: Ciente

Cidade/Data
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___________________
Diretor

Administrativo/Adjunto
da Unidade Prisional visitada

Assinatura e Carimbo

___________________
Diretor

Administrativo/Adjunto
da Unidade Prisional visitada

Assinatura e Carimbo
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 24 DE MAIO 
DE 2018.

Dispõe sobre os horários e jornadas de 
trabalho no âmbito da Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da Constituição 
do Estado do Maranhão, além do disposto no inciso I do art. 
3° do Regimento Interno da Secretaria de Administração Peni-
tenciária, aprovado pelo Decreto n° 33.332, de 13 de setembro 
de 2017,

 
RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. O controle de frequência do servidor da Secreta-
ria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP far-se-á 
por meio de:

I - controlador eletrônico de ponto;

II - registro eletrônico de ponto por cartão, quando não 
houver biometria; ou

III - excepcionalmente, de folha individual de ponto.

Parágrafo único. A hipótese do inciso III só poderá ser 
realizada após a devida autorização da Supervisão de Gestão 
de Pessoas - SGP.

Art. 2º. É de estrita competência da chefia imediata 
controlar a frequência dos servidores sob subordinação, bem 
como garantir o cumprimento da jornada de trabalho, caben-
do-lhe adotar todas as medidas necessárias para garantir o fiel 
cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa, sob pena 
de ser responsabilizado administrativamente.

Art. 3º. Compete a SGP fazer cumprir as normas estabe-
lecidas para o controle e apuração de frequência do servidor, 
cabendo-lhe:

I - orientar quanto a aplicação de tais normas;

II - zelar pela manutenção dos equipamentos e progra-
mas utilizados para o controle e apuração de frequência; e

III - tratar com transparência e segurança as informações 
e a base de dados do Sistema de Ponto Eletrônico.

Art. 4º. O funcionamento das Unidades Prisionais, no to-
cante as atividades realizadas em regime de plantão, deverá 
ser ininterrupto e cumprido em todos os dias da semana, in-
cluídos os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

Parágrafo único. As Unidades Administrativas serão tra-
tadas de acordo com as atividades por elas desempenhadas.

CAPÍTULO II
DAS JORNADAS

Art. 5º. As jornadas de trabalho serão disciplinadas con-
forme disposto nos artigos seguintes e quadro resumo cons-
tante no Anexo I desta Instrução Normativa.

Seção I
40 Horas Semanais

Art. 6º. As jornadas de 40 (quarenta) horas semanais se-
rão realizadas nas seguintes modalidades:

I - expediente:

a) diarista: carga horária de 8 (oito) horas diárias, de 
segunda a sexta-feira ou em dias específicos, conforme ne-
cessidade da Unidade, com respeito ao intervalo mínimo in-
trajornada de uma hora de almoço e descanso, que não será 
computado dentro do expediente diário de trabalho;

 
b) 4x10: carga horária de 10 (dez) horas diárias, a ser 

desempenhada entre 7 e 20 horas, quatro dias na semana e 
três dias de folga, destinada exclusivamente para atividades 
de trânsito interno da pessoa presa, mediante autorização pré-
via da SASPE e justificativa da unidade de lotação.

II - plantão:

a) 12x36: plantão de 12 (doze) horas contínuas de tra-
balho por 36 (trinta e seis) horas contínuas de descanso, com 
troca de plantão às 7h ou às 19h, conforme o turno;

b) 24x72: plantão de 24 (vinte e quatro) horas contínuas 
de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de descanso, com 
troca de plantão às 7h.

§1º. O plantão previsto no inciso II, alínea “b” deste ar-
tigo fica reservado apenas ao ocupante de cargo efetivo de 
Agente ou Inspetor Estadual de Execução Penal que poderá 
solicitar ao Diretor da Unidade Prisional ou Operacional esta 
modalidade, ficando o atendimento condicionado ao interesse 
público consistente nas necessidades de serviço e pessoal do 
local de lotação.

§2º. O Agente ou Inspetor Estadual de Execução Penal, 
efetivo ou temporário, poderá desempenhar a função de Chefe 
de Plantão, Líder de Equipe ou de Portaria, no regime de 24 
(vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) ho-
ras de folga, a cargo do Diretor Geral da Unidade Prisional ou 
Supervisor da Unidade Operacional.

§3º. É terminantemente proibido o acúmulo de plantões, 
fora do estabelecido nesta Instrução Normativa.

§4º. Os regimes de plantão previstos no inciso II deste 
artigo, para os ocupantes dos cargos de Agente ou Inspetor 
Estadual de Execução Penal, admitirão a permuta de até 03 
(três) plantões por mês, limitados a apenas um acúmulo de 
plantão.

§5º. A autorização do que trata o parágrafo anterior deve-
rá ser concedida pelo Diretor Geral ou Supervisor da Unidade 
Operacional.

§6º. As permutas de plantão deverão respeitar o interstí-
cio legal entre jornadas, salvo na exceção de acúmulo prevista 
no §4º deste artigo.

§7º. O Diretor Geral ou Supervisor da Unidade Operacio-
nal deverá comunicar a SGP por meio oficial e mensalmente 
as permutas de plantão autorizadas.

§8º. O Técnico Penitenciário Administrativo e o ocupante 
unicamente de cargo comissionado demissível ad nutum não 
poderão laborar em escala de plantão.

Seção II
30 Horas Semanais

Art. 7º. As jornadas de 30 (trinta) horas semanais serão 
realizadas com carga horária de 6 (seis) horas diárias, sendo 
de segunda a sexta-feira, a ser desempenhada de 8 às 14 
horas ou de 12 às 18 horas.

§1º. É vedado o fracionamento ou acúmulo de jornada 
diária.

§2º. Fica assegurado o intervalo de 15 (quinze) minutos 
de duração intrajornada.
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§3º. Dentre os Especialistas, somente o Especialista 
Penitenciário - Enfermagem poderá desempenhar escala de 
plantão, desde que lotado no Núcleo de Saúde do Comple-
xo Penitenciário São Luís, no serviço de urgência/emergência 
de ambulância, caso em que desempenhará o plantão de 12 
(doze) horas contínuas de trabalho por 60 (sessenta) horas 
contínuas de descanso.

§4º. Fica proibido o desempenho de plantão de Espe-
cialista Penitenciário - Enfermagem nas Unidades Prisionais, 
salvo quando o estabelecimento contar com quantidade su-
ficiente de profissionais do mesmo cargo, caso em que, me-
diante autorização formal da Secretaria Adjunta de Atendimen-
to e Humanização Penitenciária desempenharão a escala de 
plantão compatível.

Seção III
20 Horas Semanais

Art. 8º. As jornadas de trabalho de 20 (vinte) horas serão 
realizadas diariamente, com carga horária de 4 (quatro) horas 
diárias e expediente a ser desempenhado de 8 às 12 horas ou 
de 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Parágrafo único. Os Especialistas em Saúde Farma-
cêutico, Médico e Cirurgião Dentista, poderão desempenhar 
escala de dois plantões de 10 (dez) horas de trabalho com 
direito a cinco dias de folga na semana.

Seção IV
Unidades Operacionais

Art. 9º. Os servidores lotados em Unidades Operacio-
nais cumprirão jornada de trabalho conforme disposto abaixo:

I - Grupo Especial de Operações Penitenciárias - GEOP: 
24 (vinte e quatro) horas contínuas de trabalho por 48 (quaren-
ta e oito) horas contínuas de descanso, em regime de pronti-
dão, com troca de plantão a critério da coordenação do GEOP 
ou por disposição superior;

II - Supervisão de Segurança Externa - SSE e seus Nú-
cleos:

a) se diarista: carga horária de 10 (dez) horas diárias, a 
ser desempenhada de 7 às 17 horas, quatro dias na semana, 
com direito a três dias de folga na semana;

b) se plantonista: 12 (doze) horas contínuas de trabalho 
por 36 (trinta e seis) horas contínuas de descanso, com troca 
de plantão a critério da SSE ou por disposição superior.

III - Núcleo de Saúde do Complexo Penitenciário São 
Luís - NSCPSL: em escalas de plantão de 12 (doze) horas 
contínuas de trabalho por 60 (sessenta) horas contínuas de 
descanso, somente pelos servidores efetivos das carreiras 
de Especialista em Saúde Pública (Enfermeiro) e Auxiliar de 
Enfermagem, bem como os Especialistas Penitenciários em 
Enfermagem lá lotados.

Parágrafo único. Os Supervisores das Unidades Opera-
cionais terão expediente em conformidade com o previsto no 
artigo 6º, inciso I, primeira parte, desta Instrução Normativa, 
em regime de permanente sobreaviso.

 
CAPÍTULO III

DO REGISTRO E CONTROLE DA FREQUÊNCIA

Art. 10. Os gestores de todas as Unidades Prisionais, 
Administrativas e de outras subordinadas a esta SEAP deve-
rão encaminhar por meio de expediente endereçado à Super-
visão de Gestão de Pessoas - SGP, até o dia 05 (cinco) de 
cada mês, o Resumo de Frequência referente ao mês anterior, 
conforme modelo disponibilizado no site desta Secretaria de 
Estado (www.seap.ma.gov.br).

Parágrafo único. Havendo dificuldades de logística para 
a entrega do expediente fisicamente, poderá ser antecipado 
envio deste digitalizado através de e-mail da SGP constante 
no site desta Secretaria de Estado, sem prejuízo do envio da 
via física.

Art. 11. A documentação necessária à comprovação de 
afastamentos remunerados e demais licenças deverá ser ar-
quivada na unidade de exercício e disponibilizada para consul-
ta de interessados.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. O horário de funcionamento das Unidades de 
atividade ininterrupta, independente da jornada a que se sub-
meta o Agente Público, será cumprido em todos os dias da 
semana, incluídos os sábados, domingos, feriados e pontos 
facultativos, respeitando o horário de almoço e descanso, que 
não será computado na jornada diária de trabalho.

Art. 13. Os servidores terão computadas como falta:

I - a ausência de registro de entrada e/ou saída injusti-
ficada;

II - o registro da presença e após ausentar-se do expe-
diente de trabalho sem autorização do chefe imediato;

III - o somatório de 60 (sessenta) minutos, para os servi-
dores que fizerem o Registro de Frequência Diária através do 
Controle Eletrônico de Ponto, referente a atrasos de entrada e/
ou saída antecipada, correspondendo a 01 (uma) falta;

IV - a cada 03 (três) ou 06 (seis) registros “Atrasado”, 
será computado 01 (uma) falta ao servidor que trabalhar 06 
(seis) ou 08 (oito) horas/dia, respectivamente, quando o Regis-
tro de Frequência Diária for através do Livro de Ponto.

§1º. Os chefes, em todos os níveis, serão responsáveis 
pelo cumprimento destas normas.

§2º. Os registros de frequências ocorridos antes ou de-
pois dos horários não serão computados como adicional por 
serviços extraordinário e nem para compensação de jornada 
de trabalho.

Art. 14. Os casos omissos ou excepcionais serão anali-
sados e decididos pelo Secretário de Estado de Administração 
Penitenciária.

Art. 15. Fica revogada a Instrução Normativa nº. 1.044, 
de 17 abril de 2017.

Art. 16. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 01 DE JUNHO 
DE 2018.

Dispõe sobre o Programa de Incentivo 
Laboral às Pessoas Presas classificadas 
para o trabalho no âmbito da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciá-
ria do Maranhão e dá outras providên-
cias.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o art.3º do Decreto Es-
tadual nº 33.332, de 13 de setembro de 2017,

CONSIDERANDO a necessidade de fomento ao traba-
lho da pessoa presa, com a finalidade educativa e produtiva, 
conforme preceitua o art. 28 da Lei de Execução Penal;

CONSIDERANDO a previsão dos artigos 29 e 33 da Lei 
7.2010 de 1984 que tratam, respectivamente, da remuneração 
mínima de ¾ do salário mínimo e da jornada de trabalho não 
inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso 
nos domingos e feriados;

CONSIDERANDO o exposto do artigo 13 do Decreto nº 
34.006, de 17 de abril de 2018, que leva em consideração as 
concessões de regalias à pessoa presa;

CONSIDERANDO as regulamentações do trabalho da 
pessoa presa da quais são tratadas na Portaria nº 549, de 14 
de agosto de 2015 e suas alterações;

CONSIDERANDO a previsão dos artigos 55 e 56 da Lei 
7.2010 de 1984 que tratam respectivamente sobre o direito 
e modalidades de recompensas a serem dispostas à pessoa 
presa;

CONSIDERANDO, outrossim, que a concessão de visi-
tação à pessoa presa guarda imediata relação com sua rein-
serção social,

RESOLVE:
CAPITULO I

DO PROGRAMA

Art. 1º Instituir o Programa de Incentivo Laboral às Pes-
soas Presas classificadas para o trabalho no âmbito do Siste-
ma Penitenciário do Maranhão, que será disciplinado por esta 
Instrução Normativa.

Art. 2º Entende-se como incentivo laboral as contrapar-
tidas ofertadas pela Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária do Maranhão - SEAP-MA às pessoas presas que 
laboram na Fábrica de Blocos e no Mutirão da Liberdade.

CAPITULO II
DAS FRENTES DE TRABALHO

Seção I 
Da Seleção

Art. 3º A seleção das pessoas presas para as frentes de 
trabalho deve ser realizada por meio das Comissões Técnicas 
de Classificação - CTC, conforme portaria SEAP nº 1.309, de 
26 de dezembro de 2017 e suas modificações.

Art. 4º A seleção observará a aptidão física e motora, e 
as experiências profissionais das pessoas presas.

Seção II
Das Fábricas de Blocos

Art. 5º As Fábricas de Blocos são as frentes de trabalho 
de produção de blocos sextavados de concreto que ocorre in-

ternamente nas Unidades Prisionais.

Art. 6º As Fábricas de Blocos funcionam de segunda a 
sexta-feira, das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas, com intervalo 
para almoço entre 12 (doze) e 14 (quatorze) horas, totalizando 
40 (quarenta) horas semanais.

Seção III
Do Mutirão da Liberdade

Art. 7º O Mutirão da Liberdade é a frente de trabalho de 
obras e reformas de prédios públicos que ocorre externamente 
das Unidades Prisionais.

Parágrafo único. Laboram nesta frente de trabalho cus-
todiados do regime semiaberto.

Art. 8º O Mutirão da Liberdade funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8 (oito) às 18 (dezessete) horas, com intervalo 
para almoço entre 12 (doze) e 14 (quatorze) horas; e aos sá-
bados das 8 (oito) às 12 (doze) horas, totalizando 44 (quarenta 
e quatro) horas semanais.

CAPITULO III
DOS TIPOS DE INCENTIVO

Art. 9º São incentivos à prática laboral, nos termos desta 
Instrução Normativa:

I - a concessão de visita social extra;

II - o acréscimo na remuneração para que atinja o equi-
valente a um salário mínimo integral, condicionado ao atingi-
mento das condições do artigo 11º dessa Instrução Normativa.

Seção I
Da Visita Extra

Art. 10. A concessão de visitas sociais extras a que se 
refere o inciso I do artigo anterior aplica-se aos presos que se 
encontram laborando nas Fábricas de Blocos.

§1º Será concedida uma visita social extraordinária por 
mês, que acontecerá em feriado ou, na impossibilidade, em 
final de semana elegido a critério da direção da Unidade Pri-
sional.

 
§2º Na hipótese do parágrafo anterior, a visita poderá 

ocorrer em dia útil desde que haja concordância expressa da 
pessoa presa e não haja prejuízo à produção.

§3º A visita social extraordinária deverá obedecer às nor-
mas da portaria nº 206, de 23 de março de 2016, e da portaria 
nº 982, de 05 de dezembro de 2016, e suas alterações, que 
tratam, respectivamente, da visitação a pessoas privadas de 
liberdade e dos alimentos que serão consumidos durante os 
dias de visita.

Seção II
Da Remuneração

Art. 11. O pagamento de até um salário mínimo integral 
será destinado aos presos com lotação de trabalho na Fábrica 
de Blocos e no Mutirão da Liberdade, desde que atendidas as 
seguintes condições:

I - assiduidade: a pessoa presa registrar presença todos 
os dias no mês;

II - produtividade: a equipe de produção da qual a pessoa 
presa compõe produza em um determinado mês, pelo menos, 
a média diária de 700 (setecentos) blocos por dia útil de tra-
balho.

§1º Fica estabelecido para esta Instrução Normativa que 
a equipe de produção é composta de 12 (doze) pessoas pre-
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sas responsáveis pela operação de uma betoneira e demais 
utensílios destinados à confecção de blocos sextavados de 
concreto.

§2º O controle do trabalho das equipes e das suas pro-
dutividades será realizado por servidores responsáveis pelas 
frentes de trabalho.

§3º A condição da qual trata o inciso II deste artigo não 
se aplica à frente de trabalho Mutirão da Liberdade, bastando 
apenas a assiduidade integral dos presos nas atividades la-
borais.

§4º Para fins de aferição do cumprimento das condi-
cionantes do caput, não deverão ser contabilizadas as faltas 
decorrentes de doenças ou comparecimento em audiências, 
desde que devidamente comprovadas por atestado médico ou 
declaração de comparecimento em audiência.

§5º A remuneração tratada no caput está submetida a 
regulamentação descrita na Portaria Nº 549, de 14 de agosto 
de 2015 e suas alterações.

Art. 12. Fica revogada a Portaria SEAP nº 1.006, de 04 
de setembro de 2017.

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 01 
de junho de 2018.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Administração Penitenciária

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 01 DE JUNHO DE 2018.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 03 SETEMBRO 
DE 2018.

Dispõe sobre o procedimento de trânsito 
externo de pessoas presas no âmbito do 
Sistema Penitenciário do Estado do Ma-
ranhão.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3ºdo 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual nº. 33.332, de 
13 de setembro de 2017,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Fica definido como sendo trânsito externo de 
pessoa presa toda e qualquer movimentação extramuros de 
determinada Unidade Prisional ou Complexo Penitenciário 
pertencente à Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEAP.

§1º Quaisquer deslocamentos de pessoa presa serão re-
alizados com observância a esta norma e aos procedimentos 
operacionais padrão.

§2º O Inspetor Estadual de Execução Penal ou Agente 
Estadual de Execução Penal integrante da escolta não poderá 
transitar pela área interna da Unidade Prisional portando arma 
de fogo com munição letal.

 
Art. 2º A pessoa presa somente poderá sair da Unidade 

Prisional, com a devida autorização e devidamente escoltada, 
e apenas nos seguintes casos:

I - transferência entre Unidades Prisionais da SEAP; 

II - solicitação de autoridade policial ou judicial;

III - internação hospitalar;

IV - acompanhamento para atendimento de saúde roti-
neiro ou emergencial;

V - acompanhamento em cerimônia fúnebre de cônjuge, 
companheiro(a) , ascendente, descendente ou irmão;

VI - acompanhamento em visitas a cônjuge, companhei-
ro(a) , ascendente,descendente ou irmão que estejam hospi-
talizados;

VII - acompanhamento a cartórios e agências bancárias;

VIII - demandas interestaduais.

§1º A permissão de saída será concedida somente nes-
sas hipóteses, a critério de conveniência e oportunidade, pelo 
diretor da unidade prisional onde se encontra a pessoa presa, 
salvo quando determinada pelo juízo competente.

§2º A permanência da pessoa presa fora da Unidade Pri-
sional terá a duração necessária à finalidade da saída, confor-
me redação dada no artigo 121 da Lei de Execução Penal, nº 
7.210/84.

§3º As transferências de pessoa presa entre Unidades 
Prisionais seguirão norma específica editada por esta Secre-
taria de Estado, devendo a Supervisão de Gestão de Vagas 
informar a Supervisão de Assistência às Famílias uma vez 
concretizado o procedimento de transferência.

§4º A escolta externa para cerimônia fúnebre será re-

alizada mediante apresentação do atestado de óbito, obser-
vadas as normas de segurança, não sendo permitida escolta 
para cerimônia fúnebre em residência.

§5º Para a realização do procedimento é indispensável 
que a equipe esteja de posse do Formulário Padrão de Escol-
ta Externa, conforme Anexo I, assinado pelo Diretor Geral da 
Unidade ou pelo eventual interino do dia.

§6º A pessoa presa será escoltada para passagem por 
exame de corpo de delito, por equipe designada pela Super-
visão de Segurança Externa, no dia anterior ao atendimento a 
demandas interestaduais.

§7º A disposição contida no inciso VII deste artigo não se 
aplica à escolta para cartório destinada à realização de casa-
mento, em consonante com o parágrafo único do artigo 2º da 
Instrução Normativa SEAP nº 006, de 7 de fevereiro de 2018.

Art. 3º Os Inspetores Estaduais de Execução Penal ou 
Agentes Estaduais de Execução Penal escalados para a rea-
lização de escolta são legalmente responsáveis pelos equipa-
mentos que utilizam e pelas pessoas presas que transportam, 
submetendo-se às sanções administrativas e penais cabíveis 
nos casos de irregularidade.

Parágrafo único. Em caso de sinistro com as viaturas 
no desempenho de escolta externa, a equipe de escolta deve-
rá comunicar imediatamente a situação a seu superior imedia-
to, obtendo instruções acerca de como proceder.

Art.4º Fica vedada a realização de escoltas externas in-
termunicipais e interestaduais no período noturno, salvo em 
caso de autorização expressa da Secretaria Adjunta de Segu-
rança Penitenciária - SASPE ou da Subsecretaria de Estado 
de Administração Penitenciária.

 
CAPÍTULO II

DAS CAUTELAS GERAIS DE REALIZAÇÃO DE ESCOLTA

Art. 5º A equipe responsável pela escolta deverá obe-
decer aos cuidados gerais necessários ao procedimento, são 
eles:

I - as informações referentes ao planejamento da exe-
cução da escolta deverão ser tratadas pelo responsável da 
Supervisão de Segurança Externa - SSE diretamente com o 
Diretor Geral ou de Diretor de Segurança da Unidade;

II - nos casos de transferência entre as Unidades da 
SEAP é indispensável a remessa do expediente de apresen-
tação e dos prontuários jurídicos e de saúde da pessoa presa;

III - nos casos de realização de escolta coletiva, consi-
derada a obrigação de preservar a integridade física e moral 
da pessoa presa, deve-se observar a condição de cada uma 
delas, especialmente no tocante ao:

a) estado de saúde, gênero e periculosidade;

b) existência de comparsas dentre as pessoas presas a 
serem escoltadas juntas; e

c) a existência de inimigos ou problemas de convivência 
dentre as pessoas presas a serem escoltados juntas.

Parágrafo único. O emprego de algemas será proibido 
no traslado de mulheres presas em trabalho de parto entre a 
unidade prisional e a unidade hospitalar, nos termos do artigo 
3º do Decreto nº 8.858/16, que disciplina o uso de algemas.

Art. 6º As pessoas presas conduzidas ao plenário do 
Tribunal do Júri com a finalidade de serem submetidas a jul-
gamento poderão estar trajadas com suas próprias roupas, de 
preferência com vestimenta social, desde que fornecidas pela 
família da pessoa presa.
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Parágrafo único. A direção de cada Unidade Prisional 
deverá manter em local próprio as vestimentas fornecidas pela 
família da pessoa presa para esta finalidade.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DA ESCOLTA

Art. 7º Todo e qualquer tipo de escolta externa de pes-
soas presascustodiadas em Unidades Prisionais da Região 
Metropolitana de São Luís, salvo determinação contrária do 
titular da Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária, é de 
responsabilidade da Supervisão de Segurança Externa - SSE, 
a ser realizada por um de seus Núcleos competentes:

I - Núcleo de Escolta e Custódia - NEC: escolta e cus-
tódia de pessoas presas para saídas autorizadas em geral; e

II - Núcleo de Escolta de Saúde - NES: escolta para fins 
de realização de procedimentos de saúde.

§1º Integram os quadros da Supervisão de Seguran-
ça Externa - SSE, Inspetores Estaduais de Execução Penal, 
Agentes Estaduais de Execução Penal e Auxiliares de Segu-
rança Penitenciária, efetivos e temporários.

§2º A participação na execução de escoltas é condicio-
nada à conclusão de Curso de Nivelamento ou Curso de Aces-
so específicos a esta supervisão.

§3º As disposições do caput deste artigo serão aplicá-
veis a outras Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do 
Estado do Maranhão porventura designadas pelo titular da Se-
cretaria Adjunta de Segurança Penitenciária.

§4º Caberá à Supervisão de Segurança Externa super-
visionar as escoltas externas realizadas por Unidades Prisio-
nais, garantindo que estas sigam os mesmos procedimentos 
padrão por ela adotados.

 
Seção I

Das Solicitações de Escolta

Art. 8º As solicitações administrativas ou requisições ju-
diciais de movimentação de pessoas presas fora das Unida-
des Prisionais deverão sempre se dar através de meio formal e 
oficial, endereçadas ao Diretor Geral da Unidade competente 
e à SSE.

§1º Compete à direção das Unidades Prisionais encami-
nhar à SSE a demanda de solicitação de escolta, via e-mail, 
juntamente com a Ficha de Classificação de Risco da pessoa 
presa, com a devida antecedência.

§2º A SSE, atendendo às previsões contidas no artigo 2º 
desta Portaria, fará os devidos direcionamentos de demanda.

§3º Não sendo possível o atendimento da demanda pelo 
Núcleo competente, a inviabilidade deverá ser antecipada-
mente justificada por este, aos setores ou órgãos solicitantes 
através de meio formal e oficial.

§4º A SSE, através dos seus Núcleos, manterá mapa di-
ário e semanal atualizado com a relação de escoltas a serem 
realizadas.

§5º O mapa com a relação de escoltas realizadas e não 
realizadas, bem como as devidas justificativas para as deman-
das não atendidas, deverão ser repassados periodicamente a 
cada 30 dias à Unidade Gestora de Segurança Penitenciária 
- UGSP, para fins estatísticos de análise e controle.

§6º Caberá à equipe responsável pela realização da es-
colta da pessoa presa o preenchimento do Boletim de Ocor-
rências de Escolta - BOE após a realização de cada escolta de 
pessoa presa, conforme modelo contido no Anexo I do Pop 11, 
complementar à presente Instrução Normativa.

§7º Caberá ao Supervisor de Segurança Externa garantir 
o devido preenchimento dos BOEs, e utilizá-los como instru-
mento de fiscalização da correta realização das escoltas.

§8º Os casos de eventuais irregularidades deverão ser 
encaminhados à Corregedoria desta SEAP.

Art. 9º No caso de atendimento a solicitação de auto-
ridade policial ou judicial, a apresentação da pessoa presa à 
equipe de escolta será feita mediante ofício emitido em três 
vias pela Direção Geral da Unidade Prisional em que se en-
contra custodiada a pessoa presa, conforme modelo contido 
no Anexo II desta Instrução Normativa.

§1º O responsável pela equipe de escolta deverá assi-
nar o expediente de apresentação da pessoa presa elaborado 
pela Unidade Prisional.

§2º Para fins de identificação da pessoa presa, deverá 
constar, anexa ao referido expediente, via de Ficha de Pessoa 
Presa extraída do Sistema de Inteligência, Informação e Segu-
rança Prisional - SIISP.

§3º A Unidade Prisional deverá lançar o status de ausên-
cia da pessoa presa no Sistema SIISP, atualizando o status 
também quando de seu retorno à Unidade Prisional.

Art.10. Em atendimento a solicitação administrativa, a 
apresentação da pessoa presa à equipe de escolta será feita 
mediante memorando emitido em três vias pela Direção Geral 
da Unidade Prisional em que se encontra custodiada a pessoa 
presa, conforme modelo contido no Anexo III desta Instrução 
Normativa.

§1º O responsável pela equipe de escolta deverá assi-
nar o expediente de apresentação da pessoa presa elaborado 
pela Unidade Prisional.

§2º Para fins de identificação da pessoa presa, deverá 
constar, anexa ao referido expediente, via de Ficha de Pessoa 
Presa extraída do Sistema de Inteligência, Informação e Segu-
rança Prisional - SIISP.

§3º A Unidade Prisional deverá lançar o status de ausên-
cia da pessoa presa no Sistema SIISP, atualizando o status 
também quando de seu retorno à Unidade Prisional.

 
Seção II

Da Classificação de Risco de Escolta

Art. 11. A complexidade da escolta será classificada de 
acordo com a avaliação a ser realizada pelo setor competente 
da SSE, com base na Ficha de Classificação de Risco da pes-
soa presa elaborada pela Unidade Prisional, e obedecerá aos 
seguintes níveis e cautelas de ação:

I - nível I: escolta regular;

II - nível II: reforçar o efetivo da escolta;

III - nível III: solicitar apoio à Força de Pronto Emprego da 
SSE, ao Grupo Especial de Operações Penitenciárias - GEOP 
e/ou a outras Unidades.

Seção III
Da Escolta Externa de Saúde

Art. 12. Define-se como escolta de saúde o acompa-
nhamento e custódia da pessoa presa em hospitais, clínicas 
médicas ou similares, realizado por Inspetores Estaduais de 
Execução Penal e/ou Agentes Estaduais de Execução Penal, 
e/ou Auxiliar de Segurança Penitenciária, aos quais cumpre:

I - trajar obrigatoriamente o uniforme oficial conforme Ins-
trução Normativa nº 04, de 19 de janeiro de 2018;
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II - respeitar as normas da administração do estabele-
cimento hospitalar, sem prejuízo dos critérios de segurança;

III - manter sempre a pessoa presa dentro do seu campo 
de visão;

IV - não se afastar do posto de serviço sem prévio ren-
dimento; e

V - portar rádio HT para facilitar a comunicação.

Parágrafo único. Nos casos em que houver necessida-
de de internação hospitalar na cidade de São Luís, a custódia 
da pessoa presa ficará sob a responsabilidade de Inspetores 
Estaduais de Execução Penal, Agentes Estaduais de Execu-
ção Penal e Auxiliares de Segurança Penitenciária diretamen-
te subordinados à Secretaria Adjunta de Segurança Peniten-
ciária.

Art. 13. A escolta em ambulância contará com Inspetor 
Estadual de Execução Penal e/ou Agente Estadual de Exe-
cução Penal, e/ou Auxiliar de Segurança Penitenciária, devi-
damente equipados e em veículo de apoio, comconfiguração 
mínima adequada ao nível de periculosidade da escolta.

§1º As escoltas externas de saúde deverão ser acom-
panhadas, preferencialmente, por um profissional de enferma-
gem.

§2º O Inspetor Estadual de Execução Penal, Agente Es-
tadual de Execução Penal, e/ou Auxiliar de Segurança Peni-
tenciária se posicionará de forma a não prejudicar a atuação 
dos profissionais da ambulância, sem prejuízo dos critérios de 
segurança, estando autorizados a intervirem para preservar a 
integridade própria e dos demais, inclusive da pessoa presa, 
empregando uso moderado e progressivo da força.

§3º Dar-se-á ciência prévia aos componentes da escolta, 
via Formulário Padrão de Escolta Externa, Anexo I desta Ins-
trução Normativa, sempre que houver confirmação ou fundada 
suspeita de doença infectocontagiosa da pessoa presa, ga-
rantindo a adoção das devidas precauções contra o contágio.

Art. 14. Compete à Supervisão de Saúde encaminhar à 
SSE e ao NES a solicitação de escolta de saúde referente a 
consulta e/ou exame de rotina com mínimo de quarenta e oito 
(48) horas de antecedência, de modo a ser incluída em mapa 
diário e semanal de escoltas.

§1º O Formulário Padrão de Escolta Externa para con-
sulta ou exame de rotina deve apresentar, em sua justificativa 
de solicitação, obrigatoriamente, referência a encaminhamen-
to ou solicitação médica.

 
§2º A obrigatoriedade contida no parágrafo anterior não 

se aplicará aos casos em que a marcação de consulta e/ou 
exame ocorrer por determinação judicial, devendo a justificati-
va de solicitação explicitar a referida ordem legal.

§3º Aplicam-se às escoltas de saúde de rotina as deter-
minações contidas no Art. 8º , §1º , referentes ao envio de Fi-
cha de Classificação de Risco de pessoa presa com a devida 
antecedência.

§4º Na eventualidade de recusa de escolta de saúde 
pela pessoa presa, serão emitidas duas vias do Termo de Re-
cusa de Escolta de Saúde, conforme Anexo IV, ficando uma na 
unidade e outra com a SSE e/ou o NES.

Art.15. Em casos de urgência e emergência, desde que 
devidamente avaliados a partir de protocolo próprio de atendi-
mento de saúde definido pela Supervisão de Saúde, a escolta 
da pessoa presa para unidade hospitalar deverá ser pronta-
mente realizada.

§1º Considerada a necessidade de celeridade da escol-
ta, caberá a um dos diretores da unidade ou ao servidor de 
mais alta hierarquia presente informar à SSE e/ou ao Núcleo 
de Escolta de Saúde a respeito da periculosidade da pessoa 
presa a ser escoltada, de modo que sejam feitas as adequa-
ções no contingente da escolta a ser realizada.

Seção IV
Das Escoltas Interestaduais por Via Terrestre

Art. 16. O planejamento de escolta interestadual por via 
terrestre é atribuição da Secretaria Adjunta de Segurança Pe-
nitenciária - SASPE, observando os seguintes requisitos:

I - encaminhar a documentação judicial determinando o 
recambiamento da pessoa presa à SSE, supervisão encarre-
gada da classificação de risco da escolta e da designação da 
equipe que irá executá-la;

II - enviar, com antecedência, ofício ao órgão de origem/ 
destino da pessoa presa, informando o nome e documenta-
ção dos responsáveis designados pela SSE e discriminando 
o horário previsto de saída e de chegada da escolta no local 
de destino.

III - solicitar, se necessário, apoio da Força de Pronto 
Emprego da SSE, do Grupo Especial de Operações Penitenci-
árias - GEOP e/ou de outras Unidades.

§1º Caso seja necessário o apoio da Força de Pronto 
Emprego da SSE, do GEOP e/ou de outras Unidades, e sem-
pre que possível, a solicitação deverá ser realizada com, no 
mínimo, 48h (quarenta e oito horas) de antecedência.

§2º A escolta terrestre interestadual será realizada, pre-
ferencialmente, por Inspetores Estaduais de Execução Penal 
e/ou por Agentes Estaduais de Execução Penal efetivos e 
lotados em funções operacionais de um dos Núcleos da Su-
pervisão de Segurança Externa, não podendo ser designados 
para tanto, servidores ocupantes de cargo em comissão com 
atribuições de direção, chefia ou assessoramento, salvo quan-
do membros da coordenação da Supervisão de Segurança 
Externa.

§3º A critério do titular da SASPE/SEAP e sempre que 
conveniente à Administração Penitenciária, não se aplicará a 
vedação contida no parágrafo anterior.

§4º A equipe de escolta interestadual por via terrestre 
fica limitada ao transporte da pessoa presa do local de origem 
ao de destino, seguindo trajeto previamente definido pela Uni-
dade Gestora de Segurança Penitenciária e/ou pela Supervi-
são de Segurança Externa,salvo quando houver determinação 
expressa da SASPE autorizando procedimento diverso.

Art. 17. A equipe que irá executar a escolta deverá ser 
integrada em missão terrestre por, no mínimo, dois responsá-
veis, sendo eles detentores dos cargos de Inspetor Estadual 
de Execução Penal ou Agente Estadual de Execução Penal.

 
Seção V

Da Escolta Aérea

Art. 18. O planejamento da escolta aérea é atribuição 
da Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária - SASPE, 
observando os seguintes requisitos:

I - encaminhar documentação judicial determinando o 
recambiamento da pessoa presa à SSE, supervisão encarre-
gada da classificação de risco de escolta e da designação da 
equipe que irá executá-la;

II - enviar, com antecedência, ofício ao órgão de origem/ 
destino da pessoa presa, informando o nome e documenta-
ção dos responsáveis designados pela SSE e discriminando o 
horário de saída e de chegada da escolta no local de destino.

III - se necessário, solicitar apoio da Força de Pronto Em-
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prego da SSE, do Grupo Especial de Operações Penitenciá-
rias - GEOP e/ou de outras Unidades.

§1º Caso seja necessário o apoio da Força de Pronto 
Emprego da SSE, do GEOP e/ou de outras Unidades, e sem-
pre que possível, a solicitação deverá ser realizada com, no 
mínimo, 48h (quarenta e oito horas) de antecedência.

§2º A escolta aérea será realizada, preferencialmente, 
por Inspetores Estaduais de Execução Penal e/ou por Agen-
tes Estaduais de Execução Penal, efetivos lotados em funções 
operacionais de um dos Núcleos da Supervisão de Segurança 
Externa, não podendo ser designados para tanto, servidores 
ocupantes de cargo em comissão com atribuições de direção, 
chefia ou assessoramento.

§3º A critério do titular da SASPE/SEAP e sempre que 
conveniente à Administração Penitenciária, não se aplicará a 
vedação contida no parágrafo anterior.

Art. 19. A equipe que irá executar a escolta deverá ser 
integrada por, no mínimo, dois responsáveis, Inspetor Estadu-
al de Execução Penal ou Agente Estadual de Execução Penal 
a depender da periculosidade e/ou risco, os quais deverão:

I - trajar roupa comum;

II - cautelar porte de arma;

III - portar arma de choque, quando aplicável;

IV - portar algemas;

V - conferir toda a documentação da pessoa presa;

VI - conferir nas passagens aéreas o nome dos respon-
sáveis pela escolta e o nome das pessoas presas que irão 
embarcar na aeronave;

VII - assegurar que a pessoa presa esteja trajando rou-
pas comuns, sendo vedado o uso de bermudas e regatas;

VIII - chegar com, no mínimo, duas horas de antecedên-
cia ao aeroporto;

IX- realizar o “check in” de todos que irão embarcar, in-
clusive da pessoa presa;

X - apresentar, caso necessário, autorização para em-
barque portando arma de fogo, previamente fornecida pela 
Polícia Federal;

XI - A SASPE/SEAP deverá se comunicar com a Polícia 
Federal do aeroporto de destino, bem como com a Policia Fe-
deral dos aeroportos de conexão, a fim de dar ciência da che-
gada do grupo de escolta para eventual apoio, se necessário;

XII - realizar o procedimento de revista na pessoa presa 
e em seus pertences em ambiente reservado no aeroporto;

XIII - algemar, durante o voo, a pessoa presa para frente, 
com as algemas presas no cinto de algemação, sempre que 
possível;

XIV - dirigir-se, nas viagens com conexão de voo, à Po-
licia Federal ou Órgão competente no momento do desembar-
que e reembarque em outra aeronave.

 
Art. 20. Nos casos de recambiamento definitivo da pes-

soa presa ou sua condução para audiência em outro Estado, 
uma Equipe da SSE conduzirá a pessoa presa da unidade de 
origem até o aeroporto e a Equipe de Escolta Aérea realiza-
rá o transporte da pessoa presa do aeroporto de origem até 
a Unidade Prisional de destino ou local da audiência, salvo 
quando houver determinação da SASPE/SEAP autorizando 
procedimento diverso.

Art. 21. Caso a pessoa presa seja recambiada em defi-

nitivo para o Sistema Penitenciário do Maranhão ou conduzida 
para audiência neste Estado, a Equipe de Escolta Aérea con-
duzirá a pessoa presa da Unidade Prisional de origem para o 
aeroporto de destino, e uma Equipe da SSE conduzirá a pes-
soa presa do aeroporto de destino para a Unidade Prisional 
destino ou local da audiência, salvo quando houver determina-
ção da SASPE/SEAP autorizando procedimento diverso.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. A adequação às medidas estipuladas por esta 
Instrução Normativa será efetuada gradativamente, conforme 
a capacidade das Unidades Prisionais, da Supervisão de Se-
gurança Externa e dos demais setores da SEAP envolvidos.

Art. 23. Havendo a conclusão da plataforma SIISP no 
que tange às informações constantes nos anexos I, II, III e IV 
desta Instrução Normativa, assim como o anexo I do POP nº 
10 e o anexo I do POP nº 11, que complementam a presente 
instrução, estes serão desconsiderados.

Art. 24. Nos casos de recambiamento provisório, a rea-
lização dos procedimentos deverá tomar como base os fluxo-
gramas de entrega e recebimento de pessoa presa.

Art. 25. Nos casos de recambiamento em que seja pre-
vista a admissão de pessoa presa no Sistema Penitenciário do 
Maranhão, a SASPE deverá consultar previamente a Super-
visão de Gestão de Vagas para verificação de disponibilidade 
de vagas.

Art. 26. Os casos omissos serão sanados pelo titular da 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Art. 27. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

MURILOANDRADEDEOLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Os arquivos, por sua natureza sigilosa, estão disponíveis no Sistema de 
Inteligência, Informação e Segurança Penitenciária - SIISP, na aba Manual 

de Rotina

Anexo I - Formulário Padrão de Escolta Externa

Anexo II - Expediente de Apresentação da Pessoa Presa - Ofício

Anexo III - Expediente de Apresentação de Pessoa Presa - 
Memorando

Anexo IV - Termo de Recusa de Escolta de Saúde

Fluxo I - Escolta de Saúde de Urgência e Emergência

Fluxo II - Trânsito Externo de Pessoa Presa

Fluxo III - Escolta Interestadual de Entrega de pessoa presa

Fluxo IV - Escolta Interestadual de Recebimento de pessoa presa

POP 10 - Análise de Viabilidade e Planejamento de Escolta 
Externa

Anexo I (POP 10) - Ficha de Classificação de Risco de Escolta de 
Pessoa Presa

POP 11 - Escolta Externa de Pessoa Presa

Anexo I (POP 11) - Boletim de Escolta
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13, 03 DE SETEMBRO 
DE 2018

Define os procedimentos para cumpri-
mento de ordens judiciais no âmbito des-
ta SEAP, e dá outras providências.

Considerando a necessidade de impor segurança e cele-
ridade ao cumprimento das ordens judiciais de soltura;

Considerando a necessidade de cumprimento da Reso-
lução nº 108, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de 
Justiça, que regulamenta o cumprimento de alvarás de soltura 
em 24 horas a partir da expedição;

Considerando o que dispõem o artigo 289-A do Código 
de Processo Penal e a Resolução nº 137, de 13 de julho de 
2011, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta o 
banco de dados de mandados de prisão;

Considerando, outrossim, o Provimento nº 24/2016, da 
Corregedoria Geral da Justiça do Poder Judiciário do Mara-
nhão, que institui e regulamenta, no âmbito da Justiça de 1º 
grau, o uso do Alvará de Soltura Eletrônico por meio do Siste-
ma Malote Digital e dá outras providências,

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, e com fundamento no 
inciso II do art. 3º do Regimento Interno da Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual nº. 
33.332, de 13 de setembro de 2017,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Disciplinar por meio do presente normativo os 
procedimentos para cumprimento de ordens judiciais no âmbi-
to desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 
- SEAP.

Parágrafo único. A presente instrução normativa aplica-
-se, no que couber, às hipóteses de prisão civil e prisão tempo-
rária e progressão de regime.

Art. 2º A Supervisão de Gestão de Alvarás - SGA, su-
bordinada à Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária - 
SASPE, é responsável pelo recebimento de ordens judiciais, 
nos termos desta Instrução Normativa, intermediando o fiel 
atendimento destas, através da emissão de Instrução Técnica 
às unidades prisionais pertencentes ao Sistema Penitenciário 
gerido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciá-
ria do Maranhão - SEAP/MA.

Parágrafo único. A SGA funcionará em regime de plan-
tão, de 8 às 22 horas, de segunda a sexta, e aos sábados, 
domingos e feriados, das 10 às 22 horas.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DA SUPERVISÃO DE GESTÃO DE 

ALVARÁS

Art. 3º Compete à SGA a emissão de Instrução Técni-
ca referente ao cumprimento de decisões judiciais com força 
de alvará de soltura, de imposição alternativa à prisão ou que 
influa na alteração da situação de custódia da pessoa presa, 
sendo elas:

I - imposição de medida cautelar diversa da prisão, com 
força de alvaráde soltura;

II - concessão de prisão domiciliar;

III - livramento condicional;

IV - progressão para o regime prisional semiaberto, com 
ou sem trabalho externo;

V - progressão para regime prisional aberto;

VI - transferência para unidade com método APAC (As-
sociação de Proteção e Assistência aos Condenados) ;

VII - extinção de pena.

§1º As Instruções Técnicas referentes aos incisos IV e 
VI deverão obedecer ao modelo específico contido no Anexo I 
desta Instrução Normativa.

§2º Nos casos de prisão civil ou temporária, cabe ao es-
pecialista penitenciário jurídico, lotado nas Unidades, subsidiar 
a Direção e a SGA até o último dia útil da soltura, devendo in-
formar, na solicitação para a emissão da Instrução Técnica, se 
houve ou não manifestação por parte do judiciário que impeça 
a liberação.

Seção I
Do caráter Revisional de Atuação da SGA

Art. 4º Para a elaboração da Instrução Técnica a SGA 
considerará os determinantes de prisão contidos na Ficha de 
Resumo Processual - FRP elaborada pelo Especialista Peni-
tenciário Jurídico da Unidade Prisional, devendo avaliar se:

I - todos os determinantes de prisão estão nela detalha-
dos; 

II - os determinantes de prisão estão atualizados.

§1º Conforme o caso, verificada a inexistência ou incon-
sistência da FRP elaborada pela Unidade Prisional, a Supervi-
são de Assistência Jurídica - SAJ deverá ser comunicada via 
sistema.

§2º A SAJ deverá apurar o motivo da inexistência ou in-
consistência da FRP, tomando as providências necessárias 
para a correção, responsabilizando quem lhe deu causa, se 
for o caso, de modo a evitar a perpetuação do problema.

§3º A SGA manterá a classificação contemplando a exis-
tência de erros identificados dentre todas as Unidades Prisio-
nais, devendo informar mensalmente o titular da Secretaria de 
Estado, Subsecretaria e das Secretarias Adjuntas de Seguran-
ça Penitenciária e de Atendimento e Humanização Penitenci-
ária.

Art. 5º Compete à SGA a manutenção da lista de usu-
ários responsáveis pelo manuseio do Sistema Malote Digital.

Seção II
Do Procedimento para a Emissão de Instrução Técnica de 

Ordem Judicial

Art. 6º A Instrução Técnica, conforme Anexos I e II desta 
Instrução Normativa, será composta pela:

I - qualificação simplificada da pessoa presa beneficiada;

II - indicação do processo de qual se originou a decisão 
judicial;

III - análise detalhada da situação processual criminal; e

IV - conclusão pela liberdade, manutenção da prisão ou 
transferência, conforme o caso.

Parágrafo único. O documento deverá ser concluído no 
prazo médio de duas horas, a contar do efetivo recebimento, 
e sempre apresentará conclusão fundamentada, indicando de 
forma inambígua uma dentre as possibilidades previstas no 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018.



240
IR PARA O SUMÁRIO

inciso IV deste artigo.

Art. 7º A SGA, na elaboração da Instrução Técnica, está 
vinculada aos seguintes procedimentos:

I - receber a ordem judicial de soltura através dos seguin-
tes meios: se eletrônico, pelo sistema de Malote Digital ou, se 
físico, digitalizado e encaminhado através do correio eletrôni-
co alvaras@seap.ma.gov.br, podendo, neste último caso, esta 
ser admitida tanto através da Unidade Prisional, pela Diretoria/
Secretaria Judicial ou Oficial de Justiça ou temporária;

II - realizar controle de distribuição interna de demandas 
entre os seus Especialistas Penitenciários, através de controle 
próprio, devendo a análise abranger os seguintes sistemas de 
informação:

a) Sistema de Inteligência e Informação em Segurança 
Penitenciária - SIISP, notadamente a Ficha de Resumo Pro-
cessual e ordens de prisão existentes;

b) Sistema Juriconsult/Sentinela do Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão: discriminar a natureza do processo 
(inquérito, ação penal, pedido acessório) , bem como a situa-
ção em relação a prisão (preso preventivamente em DD/MM/
AAA ou sentenciado sem direito de apelar em liberdade etc.) , 
dentre outras possibilidades;

c) Sistema Processual da Justiça Federal na Seção Judi-
ciária do Maranhão e Tribunal Federal da 1ª Região;

d) Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, em 
conformidade com o artigo 289-A do CPP e Resolução nº 137, 
de 13 de julho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça;

e) Sistema Integrado de Gestão Operacional - SIGO;

f) Sistema VEP/CNJ, das Varas de Execuções Penais do 
Poder Judiciário do Estado do Maranhão e de outras unidades 
da federação, conforme o caso;

g) Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Es-
tado do Maranhão e de outras unidades da federação, confor-
me o caso;

§1º A SGA também se valerá de consulta às normativas 
existentes no âmbito desta SEAP.

§2º A SGA deverá verificar outros endereços eletrônicos 
de outros Tribunais quando:

I - a prisão tenha sido determinada por Juízo sediado em 
outra Unidade da Federação ou outra Seção Judiciária;

II - quando a pessoa presa seja oriunda de outra unidade 
da federação;

III - sempre que houver suspeita ou alta probabilidade de 
que exista as hipóteses dos incisos anteriores.

§3º Se no prazo de elaboração da Instrução Técnica es-
tiverem fora do ar os sistemas previstos nas alíneas “b”, “c”, 
“e” “f” e “g”, a SGA providenciará as respectivas certidões, fun-
damentando a análise com base nos sistemas indicados nas 
alíneas “a” e “d” deste artigo, respeitando os limites temporais 
da Resolução nº 108, de 06 de abril de 2010 do Conselho Na-
cional de Justiça.

§4º Na hipótese de movimentações processuais incon-
clusivas ou de processos que corram em segredo de justiça, 
inexistindo informações no Sistema SIISP indicativas de pri-
são, a SGA respeitará as informações contidas no Banco Na-
cional de Mandados de Prisão - BNMP para a elaboração da 
Instrução Técnica de cumprimento de ordem judicial de soltu-
ra.

§5º Após concluída, a Instrução Técnica deverá ser en-
caminhada à Unidade Prisional responsável, via sistema para 
cumprimento imediato e na hipótese de medida cautelar de 
monitoração eletrônica deverá também ser encaminhada para 
Supervisão de Monitoração Eletrônica.

Art. 8º O cumprimento de decisão judicial de transferên-
cia para Unidade Prisional de regime semiaberto será orienta-
da por Instrução Técnica de caráter analítico, conforme Anexo 
I desta Instrução Normativa, considerando que a pessoa presa 
não poderá fruir do tipo de custódia menos rigoroso se houver 
alguma das seguintes hipóteses:

I - prisão preventiva ou decisão judicial, expressamente 
com força de mandado, que impeça o recurso em liberdade;

II - mandado de prisão para cumprimento de pena em 
regime fechado ou decisão judicial que expressamente possua 
igual valor;

III - sentença penal condenatória transitada em julgado, 
desde que expressamente possua força de mandado de pri-
são em regime fechado; e/ou

IV - decisão irrecorrível que determine a regressão de 
regime.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DA SUPERVISÃO DE MONITORAÇÃO 

ELETRÔNICA

Art. 9º Quando houver expedição de Alvará de Soltura 
com previsão de medida cautelar diversa da prisão consistente 
na utilização de monitoração eletrônica, compete à Supervisão 
de Monitoração Eletrônica:

I - receber a Instrução Técnica via sistema;

II - submeter a Instrução Técnica a sua Unidade de Aná-
lise e Estatística para checagem em relação aos requisitos téc-
nicos e formais, conforme Portaria Conjunta 9/2017;

III - oficiar o juízo competente com cópia à Unidade Pri-
sional em que se encontra a pessoa presa custodiada, caso 
a decisão judicial não atenda aos requisitos técnicos e/ou for-
mais dispostos na Portaria Conjunta 9/2017, aguardando pro-
vidências para dar prosseguimento à medida cautelar;

IV - emitir ordem de serviço de instalação de tornozeleira 
eletrônica e/ou unidade portátil de rastreamento, em se tratan-
do de decisão judicial que atenda aos requisitos da Portaria 
Conjunta;

V - encaminhar a ordem de serviço elaborada à Unidade 
de Suporte (obedecendo regionalização mantida pela SME) ;

VI - recebida a ordem de serviço pela Unidade de Su-
porte, providenciar o preenchimento de todos os formulários 
(ordem de serviço, ficha de cadastro e termo de instrução para 
o uso de tornozeleira eletrônica em três vias, devidamente as-
sinadas pela pessoa que será monitorada) ;

VII - a Unidade de Suporte deverá executar a ativação do 
dispositivo aplicando POP nº 06 - Instalação de Tornozeleira 
Eletrônica, mantendo contato telefônico direto com o Serviço 
de Monitoração e encaminhar o Termo de Monitoração para a 
Unidade Prisional em que se encontra a pessoa presa custo-
diada;

VIII - cabe a Unidade de Suporte fazer a devolução de 
todos os documentos, digitalizados à SME, via correio eletrô-
nico (monitoração.eletronica@seap.ma.gov.br) e encaminhar 
posteriormente via física assinada pelo servidor responsável 
pela Unidade de Suporte;

IX - ao receber as documentações devidamente preen-
chidas e assinadas, cabe à Unidade de Gestão do SIISP, su-
bordinada à SME, inserilas imediatamente no perfil da pessoa 
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presa no Sistema SIISP.

CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA DA DIREÇÃO DA UNIDADE 

PRISIONAL

Art. 10º Compete à direção da Unidade Prisional;

I - controlar as diligências dos Oficiais de Justiça, cuidan-
do sempre para que via de igual teor de qualquer documento 
judicial destinado à pessoa presa seja juntado ao Prontuário 
Geral Penitenciário Jurídico - PGPJ;

II - manter atualizada as informações processuais e 
prisionais referentes ao preso(a) no Sistema SIISP, fazendo 
constar neste igual teor (espelho) do PGPJ, sob pena de res-
ponsabilidade;

III - prezar pela manutenção da FRP atualizada no SIISP 
demandando as providências necessárias para tal;

 
IV - encaminhar à SGA, caso a pessoa presa ainda não 

esteja devidamente cadastrada no SIISP ou este esteja inope-
rante, informação que possa subsidiar a análise;

V - receber, via sistema a Instrução Técnica elaborada 
pela SGA, devendo executar as orientações nele contidas;

VI - consultar a SGA em caso de dúvida;

VII - havendo discordância quanto à soltura por parte da 
direção da unidade prisional, a mesma deverá argumentar jun-
to à SGA através de sistema, os motivos para tal e caberá a 
SGA elaborar uma nova Instrução Técnica apresentando as 
justificativas para soltura, ou não.

VIII - dar efetivo e imediato cumprimento à ordem libe-
ratória, em conformidade com a Instrução Técnica da SGA, 
elaborando o Despacho/Certidão, conforme modelo contido no 
Anexo III, e colhendo a assinatura da pessoa presa no alvará 
ou decisão com mesma força;

IX - encaminhar imediatamente o Despacho/Certidão e 
a decisão judicial de soltura com o ciente da pessoa presa ao 
juízo competente, via Malote Digital quando for o caso;

X - Na hipótese do inciso anterior, informar no Despacho 
os casos em que o cumprimento do Alvará de Soltura ocorrer 
com aplicação de medida consistente na utilização de monito-
ração eletrônica;

XI - Inserir obrigatoriamente a decisão judicial e a Instru-
ção Técnica no Sistema SIISP, realizando a seguir a inativação 
da pessoa presa.

§1º O Despacho/Certidão previsto no inciso VI deste arti-
go será assinado pelos dois servidores de mais alta hierarquia 
e responsáveis pela correta e segura identificação do preso 
através do Sistema SIISP, via biometria ou demais recursos 
existentes.

§2º A Direção da Unidade Prisional deverá manter rigoro-
samente atualizados o e-mail oficial e os números corporativos 
de seus telefones, a fim de ser facilmente contatada, sob pena 
de responsabilidade.

Art. 11. A pessoa beneficiada com ordem judicial de sol-
tura com força de alvará, em todo o caso, sendo colocada em 
liberdade ou não, deverá assinar tanto o Despacho/Certidão 
quanto o documento alvará, para fins de formalização de sua 
ciência.

Parágrafo único. Os casos em que não houver soltura 
do preso, estes também deverão ser comunicados ao juízo 
competente e as informações inseridas no SIISP.

 CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. É dever de todo servidor da SEAP que receber 
ou tiver ciência de ordem de soltura encaminhá-la imediata-
mente à SGA, pelo meio mais célere possível, sob pena de 
responsabilização.

Art. 13. Para a emissão da Instrução Técnica, a SGA 
deve ter amplo acesso à decisão de soltura expedida pelo Po-
der Judiciário.

Art. 14. As ordens judiciais de soltura poderão ser en-
caminhadas à SGA pelo próprio Poder Judiciário, através das 
Secretarias Judiciais, Central de Mandados da Comarca da 
Ilha de São Luís ou dos Oficiais de Justiça.

Art. 15. Na hipótese de indisponibilidade de envio e re-
cebimento de informações via sistema, estes deverão ocorrer 
via e-mail.

Art. 16. As demandas de análises diversas que objeti-
vem apurar a regularidade de prisões ou a atualização de FRP 
deverão ser direcionadas à SAJ.

Art. 17. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 18. Fica revogada a Portaria nº 197, de 30 de março 
de 2017. 

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Os arquivos, por sua natureza sigilosa, estão disponíveis no Sistema de 
Inteligência, Informação e Segurança Penitenciária - SIISP, na aba Manual 

de Rotina

Anexo I - Instrução Técnica - Tranferência para Unidade Prisional 
Compatível com Regime Semiaberto

Anexo II - Instrução Técnica - Cumprimento de Ordem Judicial 
de Soltura

Anexo III - Despacho Certidão Cumprimento de Ordem Judicial 
de Soltura

Fluxo I - Cumprimento de Ordem Judicial (com medida cautelar)

Fluxo II - Cumprimento de Ordem Judicial (sem medida cautelar)

POP 12 - Elaboração de Instrução Técnica
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 15, DE 18 DE 
SETEMBRO DE 2018

Regulamenta a assistência material à 
pessoa presa, no âmbito do estado do 
Maranhão.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso III do art. 3º 
do Decreto Estadual nº 33.332, de 13 de setembro de 2017, 
e ainda,

CONSIDERANDO as previsões contidas na Lei nº7.210 
de julho de 1984, que institui a execução penal no Estado bra-
sileiro e a relevância da assistência material voltada as pesso-
as presas do Sistema Penitenciário;

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Políticas Crimi-
nais e Penitenciárias de 2015, aprovado pelo Conselho Nacio-
nal de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP;

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 4, de 5 de outubro de 

2017 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciá-
ria, a qual versa padrões mínimos para a assistência material 
do Estado à pessoa privada de liberdade;

CONSIDERANDO a Portaria SEAP Nº 982, de 05 de de-
zembro de 2016, que dispõe sobre os itens permitidos dentro 
das celas,

CONSIDERANDO o Decreto Nº 34.006, de 17 de abril 
de 2018, que dispõe sobre o regulamento disciplinar prisional,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Disciplinar por meio do presente normativo os 
parâmetros para assistência material às pessoas privadas de 
liberdade inseridas em Unidades Prisionais do Sistema Peni-
tenciário do Estado do Maranhão.

Art. 2º Para fins dessa Instrução Normativa, compete à:

I - Supervisão Administrativa:

a) informar os prazos limite para solicitação e entrega de 
materiais às unidades.

b) ofertar os materiais solicitados.

c) Realizar e monitorar o planejamento de materiais, de-
vendo informar ao Secretário Adjunto de Administração, Logís-
tica e Inovação, imediatamente, eventual eminência de falta 
de materiais.

II - Diretoria Geral da UPR, averiguar continuamente o 
cumprimento dos procedimentos observados nesta Instrução 
Normativa, no âmbito interno da UPR.

III - Diretoria Administrativa da UPR, fiscalizar o nível de 
serviço na entrega dos bens solicitados e gerir o fornecimento 
e o controle de estoque dos devidos suprimentos contempla-
dos por esta instrução, no âmbito da UPR.

IV - Pessoa presa, atestar o pleno recebimento dos itens 
aqui normatizados, bem como o pleno acautelamento dos 
mesmos.

CAPÍTULO II
DA ASSISTÊNCIA MATERIAL

Seção I
Do fardamento e sítio em cela

Art. 3º Na admissão da pessoa presa, a mesma recebe-
rá uniforme composto por:

I - Duas peças inferiores, sendo:

a) bermuda; e/ou

b) Calça.

II - Duas peças superiores, sendo:

a) Camiseta; e/ou

b) camiseta tipo regata;

III - Um par de chinelos.

§ 1º O fardamento entregue à pessoa presa seguirá as 
especificações técnicas e padrão estipulados por esta SEAP.

§ 2º É dever da pessoa presa a boa conservação e higie-
ne dos itens de I a III deste artigo.

§ 3º Na admissão da pessoa presa no Centro de Tria-
gem, fica a Unidade Prisional autorizada a fornecer quantita-
tivo diminuto, caso não haja estoque, considerando o tempo 
de permanência da pessoa presa nesta unidade ser reduzido.

 
Art. 4º Para a instalação e permanência em cela, esta 

SEAP assistirá a pessoa presa admitida com a entrega de um 
colchão.

Seção II
Dos itens de asseio pessoal

Art. 5º Para seu asseio pessoal e de seu fardamento, a 
pessoa presa receberá:

I - Sabonete para banho;

II - Desodorante;

III - Rolo de papel higiênico;

IV - Aparelho de barbear descartável;

V - Escova de dentes;

VI - Creme dental;

VII - Pacote de absorventes femininos;

VIII - Sabão em pó;

IX - Sabão em barra.

§ 1º A reposição dos itens indicados neste artigo respei-
tará periodicidade e quantitativo discriminados no Anexo I des-
ta Instrução Normativa.

§ 2º A reposição do material do item IV ficará condiciona-
da à entrega do aparelho de barbear descartável já utilizados 
pelo preso, ao agente de execução penal, devendo ser verifi-
cada quando da devolução, a presença da lâmina.

§ 3º O item VII serão disponibilizados apenas para mu-
lheres privadas de liberdade.
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Seção III
Do kit de limpeza

Art. 6º Para a higienização da cela, a pessoa presa re-
ceberá:

I - Sabão em pó;

II - Água sanitária;

III - Desinfetante.

§ 1º A reposição dos itens indicados neste artigo respei-
tará periodicidade e quantitativo discriminados no Anexo I des-
ta Instrução Normativa.

§ 2º Os itens dispostos neste artigo são itens coletivos 
entregues por cela, de uso compartilhado.

Seção IV
Do enxoval para pessoa egressa

Art. 8º O kit de materiais para pessoa egressa é de res-
ponsabilidade da família.

§1º Caso a pessoa egressa não tenha família ou condi-
ções de adquirir um enxoval para saída do sistema peniten-
ciário, a Unidade Prisional de Ressocialização diligenciará a 
oferta destes itens.

§ 2º Serão considerados materiais para pessoa egressa 
os elementos básicos sugeridos no item 3 do Anexo I da Reso-
lução CNPCP nº 04/2017.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º Após o recebimento dos materiais normatizados 
nesta Instrução Normativa a pessoa presa deverá assinar um 
Termo de Recebimento e Responsabilidade, conforme anexo 
II desta Instrução Normativa.

Art. 10. No que tange ao zelo dos insumos recebidos, a 
pessoa presa deverá ainda respeitar as disposições do art. 3º 
, incisos VIII e IX, do Decreto Nº 34.006/2018.

 
Art. 11. Em caso de transferência, externa ou interna, a 

pessoa presa deverá, obrigatoriamente, levar consigo os ma-
teriais de uso pessoal e fardamento.

Parágrafo único. Em caso de alvará de soltura, a pes-
soa presa deverá devolver à direção da UPR os materiais re-
cebidos.

Art. 12. Para efeitos desta Instrução Normativa, revoga-
-se o art. 25 da portaria 526/2016, bem como seu anexo I.

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I
ITEM/ Pessoa Presa QUANTITATIVO PERIODICIDADE

Colchão 01 unidades Semestral
Sabonete para Banho 04 unidades Mensal

Desodorante 01 unidades Mensal
Rolos de Papel Higiênico 02 unidades Mensal
Aparelho de Barbear Des. 02 unidades Mensal

Escova de dentes 01 unidades Bimestral
Creme dental 02 unidades Mensal

Absorventes Femininos 2 pacotes (16 
unidades) 

Mensal

Sabão em pó 02 unidades Mensal
Sabão em barra 02 unidades Mensal

                              ANEXO II
   Termo de Recebimento e Responsabilidade

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 15, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018.

https://drive.google.com/open?id=1ynOKM55GVvsDU8Tx9_1ZPFh8f0SsaZmx
https://drive.google.com/open?id=1ynOKM55GVvsDU8Tx9_1ZPFh8f0SsaZmx


244
IR PARA O SUMÁRIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16, DE 09 DE 
OUTUBRO DE 2018.

Dispõe sobre as atribuições e proce-
dimentos a serem seguidos pelos Es-
pecialistas Penitenciários Jurídicos da 
Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária do Maranhão e dá outras 
providências

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO,no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, no inciso I do art. 3º do 
Decreto Estadual nº 33.332, de 13 de setembro de 2017,

CONSIDERANDO as previsões contidas na Lei nº7.210 
de julho de 1984, que institui a execução penal no Estado bra-
sileiro e a relevância da assistência jurídica voltada as pesso-
as presas do Sistema Penitenciário;

CONSIDERANDO a Lei nº 10.293, de 18 de agosto de 
2015, que dispõe sobre a criação dos cargos efetivos de Es-
pecialista Penitenciário e Técnico Penitenciário da Carreira de 
Segurança Penal, no âmbito do Poder Executivo Estadual;

CONSIDERANDO a reforma administrativa na Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do 
Maranhão, por intermédio do Decreto Estadual nº 33.332, de 
13 de setembro de 2017, resultando na criação, dentre outros 
setores, a Supervisão de Assistência Jurídica, subordinada à 
Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Peniten-
ciária;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de adotar um 
regulamento oficial atualizado para otimização dos serviços 
técnicos prestados pelo Especialista Penitenciário Jurídico e 
suas respectivas atribuições gerais,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A Supervisão de Assistência Jurídica - SAJ, atra-
vés do Especialista Penitenciário Jurídico - EPJ, é responsá-
vel por auxiliar na assistência jurídica das pessoas presas sob 
custódia do Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão.

§1º A SAJ é subordinada administrativamente a Unidade 
Gestora de Atendimento e Humanização Penitenciária e tecni-
camente ao titular da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária.

§2º No âmbito das Unidades Prisionais e Administrativas 
da SEAP, o(a) EPJ deve subordinação:

I - técnica: à Supervisão de Assistência Jurídica, quando 
couber; e

II - administrativa: ao(à) gestor(a) da Unidade, dentro dos 
limites da legislação em vigor.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 2º São atribuições específicas de cada EPJ lotado 
em Unidade Prisional, além das outras previstas como originá-
rias do cargo:

I - elaborar e prover as devidas atualizações e correções 
da Ficha de Resumo Processual - FRP no Sistema de Inteli-
gência, Informação e Segurança Prisional - SIISP, em confor-
midade ao Procedimento Operacional Padrão nº 13 e, com o 
modelo de FRP contido no Anexo I desta Instrução Normativa;

II - encaminhar à Defensoria Pública Estadual os diag-

nósticos de prioridade com as observações que justifiquem 
a necessidade de atuação à solução processual referente a 
pessoa presa;

III - dar conhecimento à pessoa presa, sempre que de-
mandado, sobre a tramitação dos respectivos processos, pres-
tando-as por meio escrito, quando possível;

IV - prover continuamente o diálogo com o Poder Judici-
ário e demais instituições, balizado no cumprimento da elabo-
ração e atualização da situação processual da pessoa presa;

V - encaminhar a listagem dos apenados aptos a fruir do 
benefício de saída temporária ao Juízo competente;

VI - interagir continuamente com os demais Especialistas 
Penitenciários e Diretores da Unidade Prisional, a fim de aper-
feiçoar as ações que contribuam para o processo de ressocia-
lização da pessoa presa e para o bom funcionamento desta;

VII - prestar orientações técnico-pedagógicas ao custo-
diado no momento do cumprimento de alvarás de soltura;

VIII - realizar a defesa, em sede de procedimento disci-
plinar de pessoa presa, quando ausente o representante da 
Defensoria Pública ou advogado constituído;

IX- comunicar a SAJ ao se deparar com inconsistências 
advindas da Instrução Técnica da Supervisão de Gestão de 
Alvarás, bem como solicitar uma reanálise imediata ao setor 
competente;

 
X- emissão de parecer administrativo direcionado à Di-

reção da Unidade Prisional quando constatada prisão irregular 
que subsidie na colocação imediata do custodiado em liber-
dade.

§1º A gestão do Prontuário Jurídico e o suporte aos Ofi-
ciais de Justiça em diligência ficará a cargo de servidores de-
signados pela Direção da Unidade Prisional, sob supervisão 
técnica do EPJ.

§2º Os expedientes elaborados pelo EPJ sempre serão 
assinados por este conjuntamente com o(à) Diretor(a) Geral 
da Unidade Prisional e remetidos aos destinatários por meio 
oficial e ágil.

CAPÍTULO III
DAS VEDAÇÕES

Art. 3º É vedado ao EPJ desempenhar advocacia priva-
da ou administrativa em favor de pessoas presas que se en-
contram sob custódia do Sistema Penitenciário do Estado do 
Maranhão, salvo nos casos previstos no art. 2º desta Instrução 
Normativa e na Lei nº 10.293, de 18 de agosto de 2015.

Parágrafo único. O não atendimento do caput deste ar-
tigo é passível de responsabilização funcional por ofensa aos 
deveres e previsões contidas no artigo 2º , inciso VIII, alínea 
“a” e art. 7ª do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 
Advogados do Brasil e inciso III do art. 209 da Lei nº 6.107, de 
27 de julho de 1994.

Art. 4º Ficam vedadas, ainda, as seguintes condutas ao 
EPJ: 

I - realizar o atendimento pessoal de pessoas presas;

II - peticionar ou minutar pedidos para as pessoas presas 
assinarem;

III - usar a sala da Defensoria Pública na Unidade Prisio-
nal, exceto se não houver outro local apropriado.

Parágrafo único. Cumpre como papel de cada EPJ, no 
que tange ao atendimento a pessoa presa, ater-se aos limites 
contidos nesta Instrução Normativa.
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CAPÍTULO IV
DO PRONTUÁRIO JURÍDICO

Subseção I
Da Organização

Art. 5º O Prontuário Jurídico é instrumento que consis-
te na organização cronológica da vida processual jurídica da 
pessoa presa, em que constam todos os determinantes de sua 
custódia e benefícios eventualmente adquiridos, dispostos de 
forma sistematizada, devendo, quando possível, obedecer a 
seguinte organização:

I - organizar as folhas de forma que o último documento 
seja o mais recente;

II - numerar as páginas na parte superior direita, ficando 
cada volume do prontuário limitado a 200 (duzentas) folhas e, 
atingindo este limite, novo volume será aberto e apensado ao 
anterior dando sequência à numeração;

III - dispor a documentação do Prontuário Jurídico con-
forme as seguintes diretrizes:

a) iniciar com a ficha de identificação extraída do Sistema 
de Inteligência, Informação e Segurança Penitenciária - SIISP;

 
b) afixar na contracapa a FRP, para fácil localização;

c) obedecer a ordem cronológica para juntada de docu-
mentos.

Subseção II
Da Composição

Art. 6º O Prontuário Jurídico deverá contar, sempre que 
possível, com os seguintes documentos:

I - documentação civil básica da pessoa presa, original 
ou cópia;

II - auto de prisão em flagrante delito, nota de culpa e 
guia de recolhimento;

III - sentenças, decisões diversas e os respectivos man-
dados de prisão ou alvarás de soltura;

IV - denúncia;

V - requisições de apresentação em audiência e cópia 
dos respectivos expedientes de apresentação e/ou devolução 
da pessoa presa pelo judiciário à Unidade Prisional.

§1º O Prontuário Jurídico não poderá conter documentos 
que não tenham valor jurídico ou processual, isto é, que não 
influam sobre prisão ou soltura.

§2º No caso de qualquer decisão processual que se 
tome conhecimento tardio, posterior a numeração das páginas 
do Prontuário Jurídico, esta deverá ser juntada obedecendo a 
cronologia dos eventos, devendo ser considerada a data de 
sua edição, adaptando a numeração de páginas por meio de 
identificação que mescle número e letra (exemplo: ... 41-A, 41-
B, etc).

CAPÍTULO V
DA FICHA DE RESUMO PROCESSUAL

Art. 7º A Ficha de Resumo Processual - FRP, conforme 
anexo I, é instrumental facilitador da análise do Prontuário Ju-
rídico onde situam-se todas informações processuais relativas 
a pessoa presa dispostas de forma objetiva e atualizada, onde 
deve constar:

I - a qualificação da pessoa presa;

II - relação de todos os processos em que figure como 
parte, sinalizando a existência de prisão ou soltura e suas res-

pectivas datas;

III - descrição dos processos em execução e suas guias, 
tipo de regime, bem como a pena imposta.

Art. 8º A FRP não é suficiente à colocação em liberdade 
de pessoa presa, devendo sempre ser complementada pela 
Instrução Técnica competente, que é expedida pela Supervi-
são de Gestão de Alvarás, na forma da regulamentação es-
pecífica.

Seção I
Da Atualização

Art. 9º A FRP deverá ser atualizada sempre que novas 
informações de atos processuais que importem na mudança 
da condição processual da pessoa presa forem encaminhadas 
ao conhecimento da SAJ ou da Unidade Prisional.

 
§1º Compete a Direção da Unidade Prisional o controle 

das diligências dos Oficiais de Justiça e demais documentos 
recebidos via meio eletrônico, cuidando sempre para que via 
de igual teor destes, destinado à pessoa presa, seja juntado no 
Prontuário Jurídico.

§2º Caberá a Direção da Unidade Prisional dar conheci-
mento ao EPJ de todos os documentos recebidos na Unidade 
Prisional, no que diz respeito a mudança da condição proces-
sual da pessoa presa, para que este promova a devida atuali-
zação da Ficha de Resumo Processual.

Art. 10. Sem prejuízo dos procedimentos previstos no ar-
tigo anterior, todos os Prontuários Jurídicos da Unidade Prisio-
nal deverão ter suas FRP atualizadas com reanálise de todos 
os processos nele relacionados.

Parágrafo único. Caberá ao EPJ garantir que todas as 
pessoas presas provisoriamente tenham sua situação proces-
sual revista e reanalisada no máximo a cada 100 (cem) dias. 
Nas hipóteses de pessoas presas sentenciadas com ou sem 
guia de execução, o prazo de reanálise e atualização será de 
até 150 (cento e cinquenta) dias.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. Os Especialistas Penitenciários Jurídicos cum-
prirão jornada semanal de 30 (trinta) horas, cabendo à Direção 
da Unidade Prisional a fiscalização e controle.

Parágrafo único. Os Especialistas Penitenciários Jurí-
dicos preencherão mensalmente formulário eletrônico de pro-
dutividade, que será enviado ao respectivo correio eletrônico 
até o último dia do mês vigente, devendo apresentar o mesmo 
até o primeiro dia útil do mês subsequente, a sua produção, 
que servirá para elaboração de Relatório de Produção Único 
da SAJ.

Art. 12. Os encaminhamentos de diagnósticos de priori-
dade sempre serão realizados por correio eletrônico e direcio-
nados para os Núcleos Especializados da Defensoria Pública 
ou Defensores Públicos competentes, para a adoção das pro-
vidências entendidas cabíveis.

 
Art. 13. Aos servidores de que trata a presente Instrução 

Normativa cumpre observar e dar efetividade a todos os co-
mandos nela estampados, sob pena de, por ação ou omissão, 
virem a sofrer as sanções administrativas cabíveis, mediante 
apuração de responsabilidade na forma da Lei, sem prejuízos 
de possíveis implicações criminais.

Art. 14. Havendo a conclusão do módulo relativo aos 
EPJs na plataforma SIISP 2.0 será desconsiderado o Mode-
lo de Ficha de Resumo Processual em papel, na medida do 
possível.
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Art. 15. Os casos omissos nesta Instrução Normativa 
serão dirimidos pela SAJ com a formal anuência do titular da 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Art. 16. A SAJ fica autorizada a se utilizar de Instruções 
Operacionais para disseminar informações referentes a unifor-
midade de atuação dos EPJ.

Art. 17. A lotação dos Especialistas Penitenciários Jurí-
dicos se dará de acordo com a conveniência administrativa, 
podendo ser imposta a rotatividade periódica entre estes den-
tro do mesmo polo/ cidade e ser feita por meio de remoção de 
ofício.

Art. 18. As parcerias realizadas pela SEAP que tenham 
como objeto a cessão de pessoal ocupante do cargo de Espe-
cialista Penitenciário Jurídico deverão ater-se aos limites con-
tidos nos respectivos instrumentos firmados.

Art. 19. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 20. Esta Instrução Normativa revoga a Portaria 
nº1.046, de 20 de setembro de 2017.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I
FICHA DE RESUMO PROCESSUAL - FRP

POP nº 13 - Elaboração da FRP
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N 18, DE 21 DE 
DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a rotina de segurança a ser 
obedecida por todas as Unidades Prisio-
nais e Operacionais da Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária do 
Maranhão.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3º do 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual nº. 33.332, de 
13 de setembro de 2017,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º As rotinas de atividades previstas nesta Instru-
ção Normativa deverão ser realizadas diariamente por todas 
as Unidades Prisionais e Operacionais deste Sistema Peni-
tenciário.

Parágrafo único. São Unidades Operacionais o Grupo 
Especial de Operações Penitenciárias - GEOP, a Supervisão 
de Segurança Externa - SSE e a Força de Pronto Emprego da 
Supervisão de Segurança Interna - SSI.

Art. 2º A execução das ações disciplinadas nesta norma 
vincula a atuação de todas as Unidades Prisionais e o seu des-
cumprimento é passível de responsabilização administrativa.

CAPÍTULO II
DA RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES PRISIONAIS

Seção I
Da Responsabilidade dos Diretores de Segurança e 

Adjunto

Art. 3º Compete ao Diretor de Segurança ou Diretor Ad-
junto a implementação das rotinas de que trata esta Instrução 
Normativa, devendo atender às seguintes exigências:

I - dar ampla divulgação do inteiro teor desta norma, a 
ser comprovada através da coleta de assinatura dos servido-
res da Guarda Prisional lotados na Unidade, conforme Termo 
de Recebimento e Ciência contido no Anexo I.

II - participar ativamente dos procedimentos nos três pri-
meiros dias de sua execução, mediante registro no livro de 
ocorrências da Unidade Prisional e no SIISP, sempre que dis-
ponível;

III - zelar pelo estrito cumprimento desta Instrução Nor-
mativa, fiscalizando a sua execução e realizando as correções 
necessárias junto à equipe de segurança da Unidade Prisional.

 

§1º A relação de servidores de que trata o inciso I des-
te artigo deverá ficar arquivada em local próprio, devendo ser 
atualizada sempre que houver alteração no quadro de pessoal 
da Guarda Prisional da Unidade.

§2º As atribuições dispostas neste artigo competirão, de 
forma subsidiária, aos Diretores Gerais das Unidades Prisio-
nais.

Seção II
Da responsabilidade da Guarda Prisional de cada lotação

Art. 4º Compete ao(s) membros da Guarda Prisional de 
cada lotação a realização da seguinte rotina diária nas Unida-

des Prisionais:

I - realizar revista nas celas, considerando que:

a) todas as ações deverão ser lançadas no SIISP de for-
ma imediata, inclusive com a anexação do registro da imagem 
(foto) pelo Serviço de CFTV das Unidades Prisionais;

b) na indisponibilidade de Sistema, a ocorrência de rea-
lização da ação deverá ser comunicada ao Serviço de CFTV, 
via telefone ou VoIP.

II - verificar as grades de todas as celas das Unidades 
Prisionais ao menos 03 (três) vezes ao dia, sem prejuízo de 
outras verificações quando necessário, obedecendo como in-
tervalos de horário:

a) entre 6 horas e 12 horas;

b) entre 12 horas e 19 horas;

c) entre 19 horas e 6 horas

Parágrafo único. A Coordenação de Suporte aos Siste-
mas - CSIS é responsável pelo assessoramento técnico para 
a inserção dos registros.

Seção III
Da Responsabilidade da Supervisão de Segurança 

Interna - SSI

Art. 5º Compete à Supervisão de Segurança Interna - 
SSI a realização de pontos de base ostensivos no Complexo 
Penitenciário de São Luís - CPSLZ, bem como o apoio à reali-
zação de revistas e outras ações, conforme determinado pela 
SASPE em Planejamento Tático Periódico - PTP.

Seção IV
Da Responsabilidade da Supervisão de Segurança 

Externa - SSE

Art. 6º Compete à Supervisão de Segurança Externa - 
SSE a realização de pontos de base ostensivos no perímetro 
externo Complexo Penitenciário de São Luís e, quando neces-
sário, em outras Unidades Prisionais da capital, conforme Pla-
nejamento Tático Periódico - PTP determinado pela SASPE.

 
Seção V

Da Responsabilidade do Grupo Especial de Operações 
Penitenciárias - GEOP

Art. 8º Compete ao GEOP manter o regime de ronda 
contínua, de acordo com o Planejamento Tático Periódico - 
PTP determinado pela SASPE.

§1º Ronda contínua implica na presença ostensiva de 
equipe pela parte interna e externa da Unidade, com ênfa-
se nas diretrizes diariamente passadas pela supervisão do 
GEOP, em horários aleatórios e sem interrupção de execução.

§2º Sempre que o GEOP estiver em operação ou im-
possibilitado de realizar a diligência, deverá comunicar com 
a máxima antecedência possível à SSI e/ou SSE, que provi-
denciarão a execução da tarefa na ausência de determinação 
contrária da SASPE.

CAPITULO III
DO REFORÇO HUMANO E MATERIAL ÀS UNIDADES 

PRISIONAIS

Art. 9º As Unidades Prisionais do Complexo Penitenciá-
rio São Luís - CPSLZ, sempre que a tarefa exigir, terão pronto 
apoio de equipes da SSE, da SSI e do GEOP.

Art. 10. Nas demais Unidades Prisionais do Estado, os 
procedimentos serão realizados sob responsabilidade das pró-
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prias equipes de segurança.

Art. 11. As Unidades Prisionais deverão reforçar seu 
quadro de pessoal da segurança nos períodos de final de se-
mana prolongados e datas comemorativas, visando o aumento 
de efetivo.

Parágrafo único. Quando devido, será concedida com-
pensação com folga.

Art. 12. O Diretor Geral, em caso de incidentes de natu-
reza grave, deverá convocar os servidores da Guarda Prisio-
nal lotados na Unidade Prisional.

Art. 13. Deve ser dado conhecimento aos membros da 
Guarda Prisional de cada lotação a possibilidade de pronto 
emprego, conforme convocação do Diretor Geral e previsões 
contidas nesta Instrução Normativa.

Art. 14. Obrigatoriamente, aos finais de semana e datas 
comemorativas, deverá ser mantido ao menos um Diretor por 
Unidade Prisional, com permanência do início ao término das 
atividades rotineiras.

Parágrafo único. A ação prevista neste artigo deverá ser 
lançada no SIISP, na chegada e na saída, de forma imediata, 
inclusive, com a anexação do registro da imagem (foto) pelo 
Serviço de CFTV das Unidades Prisionais.

Art. 15. Serão disponibilizados todos os materiais e equi-
pamento de segurança necessários pela Supervisão de Apoio 
Logístico - SAL, conforme necessidade e disponibilidade.

CAPITULO IV
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Os Planejamentos Táticos Periódicos voltados 
à segurança penitenciária previstos nesta norma deverão ser 
emitidos pela SASPE via memorando circular de caráter reser-
vado instruindo as Unidades Prisionais e Operacionais acerca 
dos procedimentos táticos a serem adotados no desempenho 
de suas funções.

Art. 17. Sempre que emitido Planejamento Tático Peri-
ódico, caberá ao respectivo Diretor de Segurança ou Adjun-
to de cada Unidade Prisional e aos respectivos Gestores das 
Unidades Operacionais darem publicidade aos membros das 
Guardas Prisionais e grupamentos.

Art. 18. Os casos omissos nesta Instrução Normativa 
serão dirimidos pelo titular da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária.

Art. 19. Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 
21 de dezembro de

2018.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I - TERMO DE RECEBIMENTO E CIENCIA DE 
INSTRUÇÃO NORMATIVA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 18, 21 DE DEZEMBRO DE 2018.
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morando que contenha justificativa para tal à Supervisão de 
Apoio Logístico;

III - registrar em documento próprio conforme Anexo I 
desta instrução, (a ser disponibilizado no site da SEAP) toda 
e qualquer ocorrência que implique em uso de armas letais e 
não letais e seus respectivos suprimentos.

§1º As ocorrências previstas no inciso III devem ser en-
caminhadas no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas 
à Supervisão de Apoio Logístico;

 
§2º Os itens que tratam os incisos I, II e III deste artigo 

deverão ser encaminhados digitalizados para o e-mail sap@
seap.ma.gov.br;

§3º Após o envio do inventário citado no inciso I, todas as 
Unidades Prisionais, Administrativas e Especializadas deverão 
encaminhar inventários periódicos a cada trimestre;

§4º Estão indeferidas todas as solicitações de requeren-
tes que não apresentarem suas ocorrências de uso à Super-
visão de Apoio Logístico dentro prazo estabelecido no inciso 
III, ou que não forem condizentes com a realidade da Unidade 
Prisional, Administrativa ou Especializada;

§5º Somente serão acatadas as solicitações que não se 
adequarem com o disposto no §3º aquelas que tenham deter-
minação expressa do Secretário de Estado de Administração 
Penitenciária, Subsecretário de Estado de Administração Pe-
nitenciária ou Secretário Adjunto de Segurança Penitenciária/
Gestor de Segurança Penitenciária, ou em caso de relevância 
e urgência;

Subseção II
Do Acautelamento e Gestão dos Materiais e 

Equipamentos de Segurança

Art. 4º O acautelamento e a gestão é realizado pela In-
tendência e/ou reserva, a fim de atender às necessidades das 
Unidades Prisionais, Administrativas e Especializadas, desem-
penhando, para isso, ainda as seguintes atividades:

I - controlar e fiscalizar o acautelamento de armas, muni-
ções e aprestos aos servidores no exercício de suas funções;

II - registrar informações no Livro de Ocorrência da Inten-
dência e/ou reserva conforme Anexo II desta instrução (dispo-
nível no site da SEAP), ou em sistema informatizado quando 
houver, a retirada e devolução mediante anotação de data, 
hora, item, referência numérica do item se houver, quantidade, 
e, no caso dos espargidores, realizar a pesagem na retirada 
e na devolução, bem como assinatura e matrícula do servidor 
que irá acautelar e do servidor que irá entregar e receber na 
intendência e/ou reserva;

III - remeter ao Supervisor de Apoio Logístico os estojos 
de munições deflagradas, quando possível, solicitando repo-
sição em caso de necessidade, atendendo ao disposto nos 
incisos II e III do art. 3º desta instrução.

Art. 5º Todo material de segurança deverá ser devolvido 
pelo servidor na Intendência e/ou reserva, nas mesmas con-
dições em que se encontrava no momento do acautelamento, 
salvo quando houver uso.

Parágrafo único. Em caso de mau uso do equipamento 
ou material de segurança, este é de inteira responsabilidade 
do servidor que o acautelou.

Art. 6º Todo material e equipamento de segurança rece-
bido deverá ser guardado na Intendência e/ou reserva após 
conhecimento do superior responsável pelas Unidades Prisio-
nais, Administrativas ou Especializadas.

§1º O armazenamento do armamento letal deverá ser 
realizado diariamente na Intendência e/ou reserva, dentro de 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 19, 23 DE JANEIRO 
DE 2019

Regulamenta os procedimentos de Con-
trole de Materiais e Equipamentos des-
tinados à Segurança Penitenciária no 
âmbito desta SEAP, e dá outras provi-
dências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, e com fundamento no 
inciso II do art. 3º do Regimento Interno da Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual nº. 
33.332, de 13 de setembro de 2017,

 
RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Disciplinar por meio do presente normativo a res-
ponsabilidade, o controle de estoque, a manutenção corretiva 
e preventiva, os critérios para cautela de intendência e/ou re-
serva, a gestão, o emprego, a disponibilização, o recebimento 
e o envio de informações acerca de:

I - armas letais e não letais e seus respectivos suprimen-
tos; 

II - equipamentos de proteção individual e coletiva;

III - rádios de comunicação e equipamentos controlado-
res de acesso;

IV - outros equipamentos e materiais ligados à atividade 
de segurança penitenciária.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Seção I
Das Intendências e/ou Reservas das Unidades Prisionais, 

Administrativas e Especializadas

Subseção I
Do Recebimento dos Materiais e Equipamentos de 

Segurança

Art. 2º Toda Unidade Prisional, Administrativa ou Espe-
cializada deverá ter uma intendência e/ou reserva.

§1º Compreende-se por intendência parte da logística 
voltada para as atividades de suprimento. Ela distribui o mate-
rial de intendência (equipamentos individuais e coletivos, etc.) 
e os diversos tipos de munição;

§2º Entende-se por reserva o local destinado à guarda 
de materiais e equipamentos de segurança penitenciária.

Art. 3º Será indicado por meio de memorando à Supervi-
são de Apoio Logístico, um intendente podendo este ser o pró-
prio superior responsável pelas Unidades Prisionais, Adminis-
trativas ou Especializadas, ou a pessoa por estes designada a 
responder solidariamente, que irá atender aos seguintes crité-
rios para pleitear o recebimento de materiais e equipamentos 
de segurança:

I - encaminhar à Supervisão de Apoio Logístico o inven-
tário atualizado de todos os materiais e equipamento citados 
no art. 1º desta instrução em até 45 dias após a publicação da 
presente norma;

II - encaminhar as solicitações no que tange aos mate-
riais e equipamentos de segurança apenas por meio de me-
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cofres ou outro local seco e seguro definido pela direção res-
ponsável pelas Unidades Prisionais, Administrativas ou Espe-
cializadas;

§2º Os escudos, os capacetes, as caneleiras, as cotove-
leiras e os óculos devem ser acondicionados separadamente, 
de modo que estejam os materiais antibalísticos de um lado e 
antimotim de outro, de forma que não venham a causar dúvi-
das ao usuário; 

 
§3º Em nenhuma hipótese os materiais citados no pa-

rágrafo anterior poderão ser acondicionados no chão, sendo 
preferencialmente pendurados em prateleiras, fora do alcance 
da umidade e dos raios solares;

§4º Os coletes táticos e antibalísticos deverão ser acon-
dicionados de forma que não venham a deformar suas partes 
externas, sempre observando o número de série das placas, 
bem como a data do seu vencimento/validade;

§5º Caso não haja espaço físico na Intendência e/ou re-
serva e os materiais tenham que ser alocados em outro setor, 
deverá o Intendente seguir as mesmas recomendações ante-
riores a fim de garantir o devido controle.

Art. 7º Toda Unidade Prisional, Administrativa ou Espe-
cializada deverá no início e final do plantão ou trabalho diário 
registrar no Livro de Ocorrências as seguintes informações:

I - quantitativo de armamento com número de série e 
mapa de distribuição;

II - quantitativo de munições, separadas por calibre;

III - quantitativo de munições químicas, separadas por 
tipo;

IV - quantitativo de controle de HTs, detectores de metais 
e aparelhos de Raio X e scanner corporal com mapa dos seto-
res onde estão alocados;

V - quantitativo de controle de coletes balísticos por nú-
mero de série bem como a equipe em que está alocado;

VI - quantitativo de materiais de uso diário como algema 
e tonfa.

Art. 8º Somente será autorizado o acautelamento diário 
de armas de fogo e artefatos explosivos para servidores de-
vidamente habilitados de acordo com as normas legais e que 
estejam escalados.

Subseção III
Do Uso e da Manutenção dos Materiais e Equipamentos 

de Segurança

Art. 9º Todos os materiais e equipamentos de segurança 
empregados para a defesa das Unidades Prisionais, Adminis-
trativas ou Especializadas não poderão ser usados nas caute-
las individuais e de urgência.

Art. 10. É vedado o uso de armamento, munições letais 
e não letais e outros equipamentos de segurança para treina-
mento sem prévia autorização por escrito da SAL.

Art. 11. Todo manuseio de arma de fogo deverá ser feito 
em área de segurança, em direção à caixa de areia ou em 
lugar indicado pelo Intendente.

Art. 12. A manutenção preventiva, bem como a limpe-
za dos materiais e equipamentos de segurança será realizado 
pela Intendência e/ou reserva.

Parágrafo único. A limpeza dos antibalísticos e algemas 
deverá seguir as orientações dos fabricantes.

Art. 13. Todo armamento que estiver acautelado em pos-
tos fixos deverá passar por manutenção preventiva e limpeza 
a cada 30 (trinta) dias, no mínimo, ou conforme a necessidade.

Parágrafo único. A desmontagem e a limpeza do arma-
mento deverá ser realizada apenas até o primeiroescalão.

 
Art. 14. Quando for detectadas avarias ou extravio de 

qualquer material ou equipamento pertencente ao acervo da 
Intendência e/ou reserva, deverá ser registrado em Comuni-
cado de Ocorrência e informado imediatamente ao Intendente 
para que sejam tomadas outras providências necessárias.

§ 1º O Intendente deverá encaminhar cópia do Comuni-
cado de Ocorrência relacionado ao caput anterior para o su-
perior responsável pelas Unidades Prisionais, Administrativas 
ou Especializadas;

§ 2º Os materiais e equipamentos de segurança com de-
feitos, ou que se mostrem inservíveis ou obsoletos deverão 
ser encaminhados acompanhados de memorando, juntamente 
com cópia do Comunicado de Ocorrência, e assinados pelo 
do superior responsável pelas Unidades Prisionais, Adminis-
trativas ou Especializadas, à Supervisão de Apoio Logístico, 
visando à manutenção corretiva ou quando aplicável, o devido 
processo baixa de acordo com cada situação;

§ 3º O memorando de encaminhamento de que trata o 
parágrafo anterior deverá conter a justificativa para solicitação 
dos serviços necessários, devendo, ainda, ser digitalizado e 
enviado para sap@seap.ma.gov.br para conhecimento e pro-
vidências;

§ 4º Todo material e equipamento que estiver danificado 
e que estejam aguardando oportunidade para serem encami-
nhados à Supervisão de Apoio Logístico deverão ser armaze-
nados em local separado para evitar incidentes.

Seção II
Da Supervisão de Apoio Logístico

Art. 15. A Supervisão de Apoio Logístico deverá enca-
minhar à Secretária Adjunta de Segurança Penitenciária, in-
ventário de todos os materiais e equipamentos de segurança 
disponíveis no estoque da supervisão em até 45 dias após a 
publicação da presente norma.

Art. 16. É de competência da SAL disponibilizar a en-
trega e controle os materiais e equipamentos indispensáveis 
à atividade de segurança respeitando os seguintes requisitos:

I - preencher Termo de Cautela vinculando o servidor ao 
recebimento, conforme documento da própria supervisão;

II - alimentar planilha ou sistema próprio, quando houver, 
com informações sobre para quem, onde e quais materiais e 
equipamentos disponibilizados;

III - encaminhar à Secretaria Adjunta de Segurança Pe-
nitenciária, relatório a cada 100 (cem) dias a contar do envio 
previsto no inciso I do art. 3º desta instrução, assim como re-
latório anual contendo informações sobre estoque, bem como 
sobre as ocorrências de uso dos materiais e equipamentos 
concedidos para as Unidades Prisionais, Administrativas ou 
Especializadas;

IV - suscitar à Secretaria Adjunta de Segurança Peniten-
ciária com o mínimo de 8 (oito) meses de antecedência e por 
meio de memorando, a justificativa sempre que houver neces-
sidade de aquisição de novos materiais e equipamentos cuja a 
distribuição seja de responsabilidade da Supervisão de Apoio 
Logístico.

Parágrafo único. Os relatórios mencionados no inciso 
III e o memorando justificado no inciso IV do presente artigo 
deverão ser embasados através dos Comunicados de Ocor-
rências que versem sobre o uso adequado das Unidades Pri-
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sionais, Administrativas ou Especializadas.
 
Art. 17. É de responsabilidade única e exclusiva da Su-

pervisão de Apoio Logístico a realização de manutenção corre-
tiva em armas de fogo, bem como as providências necessárias 
para a manutenção e baixa de outros equipamentos de segu-
rança que apresentem problemas nas Intendências e/ou reser-
vas, desde que devidamente comunicados, conforme disposto 
no art. 14, §2º desta instrução.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. Na hipótese de mudança do superior responsá-
vel pelas Unidades Prisionais, Administrativas ou Especializa-
das deverá ser realizada uma nova conferência dos referidos 
materiais e equipamentos existentes, na presença do anteces-
sor e sucessor para fins de elaboração de um novo inventário 
que irá incluir as assinaturas destes.

§1º O referido inventário deverá ser encaminhado à Su-
pervisão de Apoio Logístico em até 05 (cinco) dias úteis após 
a mudança da direção ou supervisão.

§2º Os casos em que não puderem ser enviados dentro 
do prazo estabelecidos no parágrafo anterior deverão ser justi-
ficados imediatamente à SAL, sob pena de responsabilização 
das Unidades Prisionais, Administrativas ou Especializadas, 
além do não atendimento das solicitações em ocasião opor-
tuna.

Art. 19. A cautela de arma de fogo somente está auto-
rizada mediante os pré-requisitos estabelecidos em portaria 
específica.

Art. 20. No caso de roubo, furto e perda de materiais 
e equipamentos deverão ser observadas as recomendações 
contidas em norma própria desta SEAP que verse sobre o em-
prego de munições, equipamentos de menor potencial ofensi-
vo, menos letais e letais e o uso da força.

Art. 21. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I
COMUNICADO DE OCORRÊNCIA

ANEXO II
CAUTELA DE INTENDÊNCIA
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 11 DE 
FEVEREIRO DE 2019.

Dispõe sobre a unificação de conceitos 
penitenciários e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENTENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3ºdo 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual nº. 33.332, de 
13 de setembro de 2017,

CONSIDERANDO a necessidade de manter o controle 
preciso quanto aos eventos deflagrados nas dependências 
das Unidades Prisionais que compõem o Sistema Penitenci-
ário gerido pela Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária;

CONSIDERANDO que o registro junto a indicadores e 
sistemas de informação depende diretamente da conceituação 
de alguns termos e eventos;

CONSIDERANDO, outrossim, que a unificação de en-
tendimento evitará que não mais persistam confusões quanto 
a suas caracterizações.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DOS CONCEITOS UNIFICADOS

Art. 1º Definir, para todos os fins de direito, que os even-
tos de natureza penitenciária, sendo estes ocorridos nas de-
pendências das Unidades Prisionais, durante escolta externa 
sob responsabilidade desta Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária - SEAP, ou ainda envolvendo indivíduos 
beneficiados por medida de monitoração eletrônica, passam a 
ser entendidos conforme conceitos disciplinados por esta Ins-
trução Normativa, a saber:

I - movimento reivindicatório: qualquer meio ou ação uti-
lizado por uma ou mais pessoas presas no sentido de obter 
regalias, direito ou outro tipo de benefício;

II - tumulto: desordem envolvendo várias pessoas, com 
movimentação não cotidiana de pessoas presas, sem vítimas 
ou agressores que se destaquem, em que pode haver dano ao 
patrimônio, e que é controlada pela força da própria Unidade 
Prisional, sem a necessidade de acionamento de força externa 
de apoio;

III - motim: evento coletivo de perturbação da rotina da 
Unidade Prisional em que há adesão de número proporcional-
mente significativo de pessoas presas em relação à população 
prisional, dano ao patrimônio e a necessidade de acionamento 
de força de intervenção tática ou rápida externa à Unidade;

IV - rebelião: evento iniciado como motim, em que há a 
perda parcial ou total da área de segurança da Unidade Prisio-
nal, havendo refém;

V - tentativa de fuga: ação concreta e deliberada de uma 
ou mais pessoas presas utilizando-se de quaisquer meios para 
tentar transpor os limites físicos da Unidade Prisional ou, em 
caso de escolta externa, os limites da esfera de vigilância da 
segurança prisional, sem consumação por circunstância alheia 
à vontade da pessoa presa ou por desistência;

VI - fuga: ação de transposição dos limites físicos da Uni-
dade Prisional ou, em caso de escolta externa, da esfera de 
vigilância do Estado, ainda que ocorra pronta recaptura, sendo 
subdividida em dois tipos: transposição de barreira e abuso de 
confiança.

CAPÍTULO II

DOS TIPOS DE FUGA

Art. 2º Fuga por Transposição de Barreira é caracteriza-
da quando uma ou mais pessoas presas, devidamente escol-
tadas, ou em situações em que se encontram sob a guarda da 
Unidade Prisional, escapam do local ou do agente responsável 
por sua custódia. Se subdivide em:

I - com violência à pessoa: mediante uso da força e/ou 
grave ameaça com emprego de arma, podendo ocorrer com 
apoio de ação externa de resgate;

II - sem violência à pessoa: com destreza, engenhosi-
dade, destruição ou rompimento de obstáculo ou escalada, 
ou ainda, na inexistência de obstáculos físicos, por ludibrio do 
elemento de vigilância;

III - mediante subterfúgio: por meio fraudulento, com utili-
zação de disfarce, identidade ou artifício que dificulte ou impe-
ça a identificação, ou ainda se aproveitando de erro de outrem;

IV - mediante monitoração eletrônica: descumprimento 
das condições de instalação e de uso de tornozeleira eletrô-
nica para pessoas presas em execução de pena, conforme 
disposto no Art. 146- C da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 
e nas normas estaduais.

Parágrafo único. A Unidade Prisional deverá imediata-
mente registrar o desligamento da pessoa presa do Sistema 
de Inteligência, Informação e Segurança Prisional - SIISP, de-
vendo ainda informar à Secretaria Adjunta de Segurança Peni-
tenciária - SASPE, por meio oficial e escrito, acompanhado de 
cópia de todas as respectivas provas, ou indicação destas, a 
fim de que sejam adotadas as providências cabíveis.

Art. 3º Fuga por abuso de confiança é caracterizada 
quando a pessoa presa, beneficiada pela devida autorização 
judicial ou administrativa, se ausenta da Unidade Prisional 
sem escolta ou vigilância e não retorna no dia e horário prede-
terminados, ou ainda quando é verificado o descumprimento 
das condições referentes à medida de monitoração eletrônica, 
incorrendo nas seguintes modalidades:

I - abuso de confiança mediante trabalho externo: dei-
xa de retornar à Unidade Prisional fora dos limites legalmen-
te estabelecidos, quando em fruição do benefício de trabalho 
externo;

II - abuso de confiança mediante saída temporária: deixa 
de retornar à Unidade Prisional ao fim da fruição do referido 
benefício;

III - abuso de confiança mediante regime aberto: deixar 
de atender as condições legais para o cumprimento do regime 
prisional aberto;

§ 1º Nos casos em que não houver retorno da pessoa 
presa dentro do prazo previsto pela Autoridade Judicial com-
petente, será efetuado o registro no SIISP como fuga por abu-
so de confiança com a respectiva tipologia de cada caso.

§ 2º Caso o apenado compareça espontaneamente após 
o prazo limite de retorno, a justificativa apresentada deverá ser 
imediatamente remetida ao Juízo competente, sendo indicada 
a apresentação espontânea no registro de feito no SIISP.

§ 3º Nos casos de fuga mediante trabalho externo e de 
fuga mediante saída temporária em que houver determinação 
de monitoração eletrônica, prevalecerão, respectivamente as 
classificações dispostas nos incisos I e II.

§4º Para fins estatísticos, os casos de pessoas presas 
provisórias sujeitas a medida cautelar de monitoração eletrôni-
ca em que seja constatada a violação e/ou remoção do equipa-
mento serão classificados como violação de medida cautelar.

Art. 4º Aos indivíduos considerados foragidos por fuga 
de qualquer natureza e que se apresentem espontaneamente 
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aplica-se o disposto no art. 14 da Portaria Conjunta SEAP/SSP 
nº 001 de 20 de setembro de 2018.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º Todos os eventos decorridos nas dependências 
do ambiente penitenciário que sejam relevantes à área de se-
gurança e/ ou que configurem violação das normas estabele-
cidas por esta Secretaria de Estado deverão ser devidamente 
registrados em módulo específico da plataforma SIISP.

Parágrafo único. Sempre que o módulo de ocorrência 
da plataforma SIISP estiver inativo, o registro será realizado 
conforme modelo disposto no Anexo I desta Instrução Norma-
tiva, a ser enviado à Unidade Gestora de Segurança Peniten-
ciária.

Art. 6º Toda e qualquer classificação de evento ocorrido 
dentro ou fora do ambiente penitenciário, envolvendo pessoas 
presas sob qualquer tipo de custódia desta Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária, seja para elaboração de normativos 
internos, expedientes, ocorrências, alimentação do Sistema 
SIISP ou congêneres, deverá obrigatoriamente se limitar aos 
conceitos regulados por esta Instrução Normativa.

Art. 7º Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da 
SEAP.

 
Art. 8º Fica revogada a Portaria nº 753, de 11 de novem-

bro de 2015.

Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I
INSTRUÇÃO NORMATIVA XX COMUNICADO DE OCORRÊNCIA 

DE SEGURANÇA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22, DE 11 DE 
FEVEREIRO DE 2019.

Dispõe sobre o Plano de Contingência, 
estabelecendo os procedimentos a se-
rem observados em ocorrências preven-
tivas e corretivas dentro do Sistema Pe-
nitenciário do Maranhão.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3ºdo 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual nº. 33.332, de 
13 de setembro de 2017,

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer Pla-
no de Contingência para o gerenciamento de ocorrências de 
natureza grave ou sua iminência no âmbito das Unidades Pri-
sionais do Estado do Maranhão.

RESOLVE

CAPÍTULO I
DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Art. 1º O Plano de Contingência estabelece os procedi-
mentos a serem observados no gerenciamento de ocorrências 
de natureza grave ou sua iminência no âmbito das Unidades 
Prisionais do Sistema Penitenciário do Maranhão.

§1º Caberá à direção de cada Unidade Prisional traçar, 
no prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação desta 
Instrução Normativa, Plano de Contingência adequado às ca-
racterísticas de sua Unidade, tomando por base as diretrizes 
definidas por esta norma.

§2º Uma vez elaborado o Plano de Contingência de sua 
Unidade Prisional, a Direção deverá encaminhar uma via à 
Subsecretaria de Estado de Administração Penitenciária e uma 
via à Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária - SASPE, 
responsáveis pela apreciação e aprovação do documento em 
até 15 (quinze) dias.

§3º Recebida a aprovação disposta no §2º , a Direção 
deverá dar conhecimento do conteúdo do respectivo Plano de 
Contingência a todos os servidores lotados na Unidade Pri-
sional, de modo que todos estejam cientes de suas responsa-
bilidades e dos cuidados a serem adotados na ocorrência de 
incidentes.

§4º Caberá à direção de cada Unidade Prisional, por 
meio da Academia de Gestão Penitenciária - AGPEN e com 
apoio do Grupo Especial de Operações Penitenciárias - GEOP, 
da Supervisão de Apoio Logístico - SAL, da Supervisão de Se-
gurança Interna - SSI, da Supervisão de Segurança Externa 
- SSE, da Unidade Gestora de Manutenção e Automação e 
da Supervisão de Saúde, organizar treinamentos e simulados 
periódicos ao Plano de Contingência da respectiva Unidade 
Prisional.

I - Treinamentos correspondem ao conjunto de ações te-
óricas e práticas organizadas e desenvolvidas, cujo objetivo é 
o reconhecimento e desempenho correto de funções no âmbi-
to do Plano de Contingência.

II - Treinamentos ocorrerão nas Unidades Prisionais de 
forma continuada, com periodicidade mínima semestral.

III - Os treinamentos deverão abarcar, obrigatoriamente, 
módulo de formação de brigadistas, envolvendo a prevenção 
e combate a incêndios.

IV - Simulados abarcam o conjunto de procedimentos 
adotados para que se aproximem ao máximo da realidade de 

um evento ou incidente acionador do Plano de Contingência, 
devendo ser organizados e executados anualmente em cada 
Unidade Prisional e com a participação do maior número pos-
sível de servidores nela lotados.

V - Ao final dos simulados, serão observados eventuais 
erros e adotadas as devidas correções, sendo facultada para 
esse fim a gravação das ações.

§5º Farão parte da resposta ao incidente:

I - integrantes da Equipe de Contingência, liderada pelo 
Coordenador de Equipe de Contingência - CEC;

II - integrantes do Gabinete de Gerenciamento de Crise 
- GGC, liderado pelo Secretário de Estado de Administração 
Penitenciária.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BALIZADORES

Seção I
Da Classificação do Evento

Art. 2º Os eventos passíveis de acionamento do Plano 
de Contingência e mobilização concentrada das forças de se-
gurança penitenciária são aqueles classificados como:

a) fuga por transposição de barreira, conforme definido 
em Instrução Normativa que regulamenta os conceitos peni-
tenciários, desde que envolvendo número elevado de pessoas 
presas e/ou emprego de meios violentos contra os quais o efe-
tivo de segurança da Unidade Prisional não tenha as condi-
ções de responder de forma suficiente;

b) motim;

c) rebelião;

d) incêndios, enchentes e outras ocorrências de nature-
za similar.

Parágrafo único. A classificação do evento como auto-
rizativo de acionamento do Plano de Contingência deverá ser 
realizada pelo servidor de maior hierarquia presente na Unida-
de Prisional no momento do incidente, não necessariamente 
nela lotado.

Seção II
Dos Princípios Base

Art. 3º Para fins dos Planos de Contingências elabora-
dos pelas Unidades Prisionais, serão constantes os seguintes 
princípios:

I - alcance de controle: com o intuito de garantir a manu-
tenção do controle sobre as ações operacionais, um mesmo 
indivíduo será diretamente responsável por quantitativo não 
inferior a 03 (três) e não superior a 7 (sete) subordinados du-
rante a resposta ao incidente;

II - organização modular: o conjunto de recursos huma-
nos empregados na resposta ao incidente poderá expandir-se 
ou contrair-se de acordo com o tipo, magnitude e complexida-
de do incidente, a critério do titular do Gabinete de Gerencia-
mento de Crise, devendo a estrutura modular ser modificada 
de modo a respeitar o disposto no inciso I;

III - cadeia de comando: cada indivíduo responderá di-
retamente a seu superior imediato ou a outro de maior hierar-
quia, proporcionando eficácia ao cumprimento de ordens;

IV - instalações: sua localização será estabelecida pelo 
titular do Gabinete de Gerenciamento de Crise de acordo com 
a estrutura disponível no local do incidente, preservando-se o 
critério de segurança, sendo elas:

a) Posto de Comando: a partir do qual se exercem fun-
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ções de comando;

b) Área de concentração de vítimas: local para onde são 
levadas as vítimas, aguardando momento de transporte para 
hospital de referência, e onde a equipe de atendimento médico 
inicia sua atuação, incluindo triagem e monitoramento;

V - manejo integral de recursos: caberá ao Gabinete de 
Gerenciamento de Crise manter controle sobre o quantitativo 
de recursos humanos atuante na resposta ao incidente, expan-
dindo ou contraindo seu tamanho de acordo com as demandas 
do incidente, bem como definindo as atribuições operacionais 
a serem desempenhadas.

VI - Plano de Ação de Incidente - PAI: o Gabinete de Ge-
renciamento de Crise será responsável por definir a estratégia 
a ser adotada na resposta ao incidente, determinando obje-
tivos a serem atingidos e táticas a serem empregadas, bem 
como os recursos humanos e materiais a serem empregados.

Seção III
Da Organização da Equipe de Contingência

Art. 4º A Equipe de Contingência será composta por:

I - 01 (um) Coordenador de Equipe de Contingência - 
CEC, sempre representado pelo servidor de mais alta hierar-
quia com condições para assumir o posto presente na Unidade 
Prisional, sendo este responsável por:

a) assumir o comando e informar a Secretaria Adjunta de 
Segurança Penitenciária de sua chegada ao local do incidente;

b) tomar as decisões necessárias para auxiliar no con-
trole do incidente, incluindo o estabelecimento de perímetro 
de segurança, até solucionar o problema ou contê-lo para a 
chegada de servidor de maior hierarquia;

c) transmitir as informações requisitadas pelos membros 
do Gabinete de Gerenciamento de Crise.

II - Equipe de Segurança Interna Prisional, composta por 
Auxiliares, Agentes e Inspetores de Execução Penal lotados 
na UnI - dade Prisional;

III - Forças de Pronto Emprego da Supervisão de Se-
gurança Interna - SSI e da Supervisão de Segurança Externa 
- SSE, quando aplicável;

IV - Grupo Especial de Operações Penitenciárias - 
GEOP, quando aplicável;

V - Equipe de Primeiros Socorros, composta pelos pro-
fissionais da área de saúde lotados na Unidade Prisional e/
ou do Núcleo de Saúde do Complexo Penitenciário São Luís, 
quando for o caso;

VI - Equipe de Manutenção, composta por servidores da 
Unidade Gestora de Manutenção e Automação;

§1º O coordenador será auxiliado pelo diretor Geral da 
Unidade Prisional e/ou diretor de Segurança, sempre que es-
tes não estejam ocupando a condição de coordenador.

§2º A transferência de responsabilidade sobre a coor-
denação ocorrerá sempre que constatadas as circunstâncias 
previstas no inciso I deste artigo, devendo ser comunicada aos 
envolvidos na resposta ao incidente.

§3º A atuação da Equipe de Contingência não exime a 
direção da Unidade Prisional e/ou os encarregados de segu-
rança de suas responsabilidades.

CAPÍTULO III
DA CONVOCAÇÃO E DO PONTO DE ENCONTRO DAS 

EQUIPES

Art. 5º Acionado o Plano de Contingência e solicitada a 
convocação de apoio externo pelo CEC, caberá ao titular da 
Unidade Gestora de Segurança Penitenciária - UGSP fazê-lo 
de forma proporcional ao exigido pelo evento.

§1º As convocações de apoio externo, seja das Forças 
de Pronto Emprego da SSI, da SSE, do GEOP ou solicitação 
das Forças Policiais, serão realizadas através de contato dire-
to com seus respectivos Supervisores ou Comandantes.

§2º Quando necessário, servidores de folga, em espe-
cial aqueles com treinamento em combate a incêndios, serão 
convocados pelo diretor Geral ou diretor de Segurança da Uni-
dade Prisional.

CAPÍTULO IV
DO GABINETE DE GERENCIAMENTO DE CRISE

Art. 6º O Gabinete de Gerenciamento de Crise - GGC, 
convocado pelo titular da SEAP, tem por objetivo fazer frente 
ao gerenciamento de urgências e emergências quanto à to-
mada de decisão em nível estratégico e de apoio às ações 
operacionais, e possui as seguintes competências:

I - colher informações do CEC acerca do incidente;

II - definir locais apropriados para o estabelecimento do 
Posto de Comando e da Área de Concentração de Vítimas;

III - delinear Plano de Ação de Incidente - PAI, definindo 
estratégia de resposta, com objetivos a serem atingidos e re-
cursos a serem empregados;

IV - definir atuação das Forças de Pronto Emprego, do 
Grupo Especial de Operações Penitenciárias - GEOP, ou, ain-
da, de equipe de apoio de Unidade Prisional próxima;

V - definir, quando necessário, a atuação da Polícia Mi-
litar, Polícia Civil e/ou Corpo de Bombeiros Militar, desde que 
ausentes as Forças de Pronto Emprego desta SEAP na loca-
lidade;

VI - comunicar-se com o público externo;

VII - tomar decisões de natureza política e estratégica.

Art. 7º O GGC será composto pelos seguintes membros, 
com as respectivas atribuições:

I - titular da Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária: presidir o GGC, sendo de sua competência a tomada 
de decisões e as comunicações externas;

II - titular da Subsecretaria da SEAP: auxiliar o titular da 
SEAP, substituindo-o em sua ausência;

III - titular da Secretaria Adjunta de Segurança Penitenci-
ária e/ou titular da Unidade Gestora de Segurança Penitenci-
ária: prestar apoio ao presidente do GGC no desempenho de 
suas atribuições e coordenar as ações de resposta dentro de 
sua área de atuação;

IV - titular da Secretaria Adjunta de Administração, Logís-
tica e Inovação Penitenciária e/ou titular da Unidade Gestora 
de Administração, Logística e Inovação Penitenciária: prestar 
apoio ao presidente do GGC no desempenho de suas atribui-
ções e coordenar as ações de resposta dentro de sua área de 
atuação;

V - titular da Secretaria Adjunta Atendimento e Humani-
zação Penitenciária - SAAHP e/ou titular da Unidade Gestora 
de Atendimento e Humanização Penitenciária: prestar apoio 
ao presidente do GGC no desempenho de suas atribuições e 
coordenar as ações de resposta dentro de sua área de atua-
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ção;
VI - titular da Assessoria de Inteligência do Sistema Pe-

nitenciário: subsidiar a presidência com informações dentro de 
sua área de atuação;

VII - titular da Assessoria de Comunicação: intermediar 
o repasse de informações do GGC aos veículos de comunica-
ção e/ou outras organizações que busquem informação direta 
sobre o incidente, com autorização do presidente do GGC.

Parágrafo único. Ao titular da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária ou seu substituto legal caberá 
convocar outros servidores para integrar o GGC, bem como 
avocar, delegar ou modificar as atribuições dos demais mem-
bros, em caráter temporário ou permanente.

 
Parágrafo único. Para fins estatísticos, caberá à SAS-

PE classificar o evento de acordo com os conceitos definidos 
em Instrução Normativa que regulamenta os conceitos peni-
tenciários.

Art. 10. Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da 
SEAP.

Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I
RELATÓRIO PADRÃO DE ANÁLISE DA EMERGÊNCIA - REPAE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 24, DE 27 DE AGOSTO 
DE 2019.

Regulamenta a atuação dos servidores 
na fiscalização e no gerenciamento dos 
contratos administrativos firmados por 
esta Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o incisos III e XIV do 
art. 3° do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual n° 
33.332, de 13 de setembro de 2017,

Considerando os princípios inerentes à Administração 
Pública, especialmente, prevalência do interesse público, le-
galidade, finalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, 
impessoalidade, publicidade, eficiência, vinculação ao instru-
mento convocatório, segurança jurídica, devido processo le-
gal, ampla defesa e contraditório;

Considerando a necessidade de mecanismos eficientes 
para a apuração de infrações no âmbito dos procedimentos 
licitatórios e contratos administrativos, no que se refere à Lei 
Federal n° 8.666/1993, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto 
Estadual n° 28.790/2012, e demais legislações correlatas;

Considerando que a Administração Pública se obriga a 
realizar, de modo preventivo e corretivo, autoexame dos atos 
emanados por ela, correlacionando tal função aos princípios 
do planejamento, controle e orçamento;

Considerando o Decreto Estadual n° 33.332/2017, o qual 
delineou o regimento interno da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÃO INICIAL

Art. 1º Disciplinar por meio da presente instrução a atua-
ção dos servidores no que tange a fiscalização e ao gerencia-
mento de contratos administrativos firmados entre empresas 
e esta SEAP.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para fins de aplicação da presente instrução nor-
mativa, define-se:

I - Fiscal do contrato: é o responsável pelo acompanha-
mento técnico - avaliar a execução do objeto nos moldes con-
tratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, 
tempo e modo do fornecimento ou da prestação dos serviços 
estão compatíveis com o ato convocatório, inclusive, para efei-
to de pagamento - e administrativo - tomar as medidas ne-
cessárias ao efetivo respeito às obrigações previdenciárias, 
fiscais e trabalhistas;

II - Gestor do contrato: é o responsável pela coordena-
ção das atividades relacionadas à fiscalização contratual, bem 
como dos atos preparatórios à instrução processual e ao enca-
minhamento da documentação pertinente para a formalização 
dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a pror-
rogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplica-
ção de sanções, extinção dos contratos, dentre outros;

Parágrafo único. As funções de fiscal e gestor são dis-
tintas e complementares entre si, podendo ser desenvolvidas 
por comitê especificadamente instituído para tanto, o qual será 
formado por 02 (dois) ou mais servidores.

CAPÍTULO III
DAS DESIGNAÇÕES

Art. 3º A instituição do fiscal e do gestor do contrato ca-
berá ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária, 
a qual se dará por meio de portaria administrativa.

§1º Para fins de celeridade administrativa, a autoridade 
acima poderá, em apenas 01 (uma) portaria administrativa, 
designar fiscais e gestores para quantos contratos administra-
tivos julgar necessário.

§2º A autoridade descrita no caput poderá designar 
quantos fiscais ou gestores que julgar conveniente e oportuno 
à eficiência administrativa para cada contrato.

Art. 4º Para o pleno exercício da função, o fiscal/gestor 
será cientificado, expressamente, da indicação antes da for-
malização do ato de designação.

§1º O encargo de fiscal/gestor não pode ser recusado 
pelo servidor, por não se tratar de ordem ilegal, não obstante, o 
mesmo poderá expor ao seu superior hierárquico as deficiên-
cias e limitações técnicas que possam impedir o diligente cum-
primento do exercício de suas atribuições, para que, assim, se 
for o caso, seja autorizado a não assumir a função.

§2º A decisão final quanto à assunção ou não da função 
de fiscal/gestor sempre caberá a autoridade máxima do Siste-
ma Penitenciário Maranhense.

Art. 5º Na indicação de servidor devem ser considerados 
a compatibilidade com o objeto do contrato, as atribuições do 
cargo, a complexidade da fiscalização, o quantitativo de con-
tratos por servidor e a sua capacidade para o desempenho das 
atividades.

Art. 6º No caso de contratos de aquisição/fornecimento, 
obrigatoriamente, serão incluídos como fiscais e/ou gestores 
os servidores ligados aos setores recebedores - almoxarifado 
ou outro - e aos setores demandantes do objeto.

Art. 7º Nos casos de atraso, falta de instituição, desli-
gamento ou afastamento extemporâneo e definitivo do fiscal/
gestor e seus substitutos, até que seja providenciada a nova 
instituição, a competência de suas atribuições caberá aos ti-
tulares das pastas da ULIP, UGAHP ou UGSP, a depender da 
relação entre a natureza do objeto contratual e as atividades 
exercidas em cada secretaria adjunta da SEAP/MA, nos ter-
mos do Decreto Estadual que delimita o regimento interno da 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 8º Ao Fiscal do Contrato compete:

I - Acompanhar e fiscalizar os aspectos técnicos e admi-
nistrativos da execução contratual;

II - Informar, ao Gestor do Contrato, as faltas cometidas 
pela Contratada, a qual será formalizada por meio de notifi-
cação extrajudicial, nos termos da instrução normativa que 
regulamenta os processos de apuração de responsabilidade 
nesta SEAP;

III - Acompanhar a correção e a readequação das faltas 
cometidas pela Contratada;

IV - Emitir o termo de recebimento ou nota de entrega, 
que terão natureza provisória;

V - Elaborar o Relatório de Fiscalização Contratual - 
RFC, descriminando e atestando a data e local de entrega ou 
execução do objeto, os quantitativos e qualitativos (especifica-
ção técnica) executados e qualquer outra situação pertinente 
à execução contratual; e
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VI - Comunicar ao Gestor do Contrato todas as outras 
situações que exigirem decisões e providências definitivas ou 
superiores.

Art. 9º Ao Gestor do Contrato compete:

I - Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização 
técnica e administrativa;

II - Suscitar a necessidade de demandas e solicitar a 
expedição de Ordens de Serviço - OS ou Ordens de Forne-
cimento - OF ao Serviço de Convênios e Contratos - CCO, o 
qual, após a verificação do saldo contratual, procederá com 
sua expedição e seu envio à Contratada;

III - Com base nas informações do Fiscal do Contrato, 
expedir notificação extrajudicial, nos termos da instrução nor-
mativa que regulamenta os processos de apuração de respon-
sabilidade nesta SEAP;

IV - Para todos os fins pertinentes à execução contratual, 
providenciar a comunicação junto à Contratada;

V - Encaminhar a documentação pertinente à formaliza-
ção dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam 
prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual apli-
cação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros;

VI - Com base no “RFC” e nos demais atos inerentes à 
fiscalização contratual, elaborar o Relatório de Gestão Contra-
tual - RGC, o qual, além de conceder caráter definitivo ao rece-
bimento do objeto, subsidiará os atos inerentes ao pagamento;

VII - Sempre que possível, identificar melhorias capazes 
de tornar a execução contratual mais eficiente; e

VIII - Comunicar ao Serviço de Convênios e Contratos 
- CCO todas as outras situações que exigirem decisões e pro-
vidências não inclusas em suas competências originais.

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À FISCALIZAÇÃO E 

GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS

Seção I
Dos Processos de Pagamento

Art. 10. Os processos de pagamentos deverão ser inicia-
dos, minimamente, com os seguintes documentos: 

I - Solicitação de pagamento emitida pela Contratada, e, 
sendo o caso, acompanhada de planilha detalhando as espe-
cificações e os quantitativos executados;

II - Cópia da ordem de serviço ou fornecimento;

III - Cópia do termo de recebimento ou nota de entrega 
(provisórios).

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, 
o instrumento contratual poderá determinar a apresentação de 
documentos complementares.

Art. 11. Após a instrução processual, o Fiscal do Con-
trato, com base nos documentos juntados aos autos e nas in-
formações colhidas durante à execução, elaborará o Relatório 
de Fiscalização Contratual - RFC, sendo este o documento 
cabível para a descriminação e o ateste dos serviços ou aqui-
sições/fornecimentos executados.

Art. 12. Sendo comunicada do RFC, a Contratada emiti-
rá nota fiscal/fatura, nos limites da descriminação e do ateste 
emitidos pelo Fiscal do Contrato, o qual também efetuará o ato 
de atesto no verso da nota fiscal/fatura.

Art. 13. Em posse dos autos, o Gestor do Contrato emi-
tirá o Relatório de Gestão Contratual - RGC, tornando o re-
cebimento definitivo e possibilitando que os demais atos ad-

ministrativos estejam aptos para prosseguimento, tais como: 
dotação orçamentária, empenho, liquidação, pagamento, etc.

Art. 14. Previamente ao efetivo pagamento, a Contra-
tada deverá apresentar os documentos comprobatórios de 
regularidade fiscal (federal, estadual e municipal), trabalhista 
e social, a Certidão negativa de débitos junto à CAEMA e a 
Certidão negativa de falência e concordata, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de apresentação de outros documentos defi-
nidos em lei.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Os casos omissos serão analisados e decididos 
pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária.

Art. 16. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 25, DE 08 DE 
OUTUBRO DE 2019.

Regulamenta procedimentos relativos ao 
procedimento disciplinar interno, previs-
tos no Regulamento Disciplinar Prisional 
- REDIPRI da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária do Estado do Mara-
nhão.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRA¬ÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3° do 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual n°. 33.332, de 
13 de setembro de 2017,

Considerando o poder-dever de manter a disciplina e a 
segurança penitenciária previsto na Lei nº 7.210 de 11 julho de 
1984 (Lei de Execução Penal);

Considerando as previsões contidas no Decreto 34.006 
de 17 de julho de 2018, relativas aos procedimentos discipli-
nares internos, a audiência una, ao grau de recurso em PDI, 
dentre outros;

Considerando as previsões contidas no Decreto 33.332 
de 13 de setembro de 2017 (Regimento Interno da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária - SEAP);

Considerando os poderes relativos quanto ao grau de re-
curso e delegação de responsabilidades previstos na Lei 9.784 
de 29 de janeiro de 1999 (Regula Processo Administrativo no 
âmbito da Administração Federal).

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Regulamentar as etapas relativas ao Procedi-
mento Disciplinar Interno - PDI nas Unidades Prisionais, ao 
qual estão submetidas todas as pessoas presas sob a custó-
dia da Administração Penitenciária, incluindo aqueles que se 
encontram em monitoração eletrônica. 

Art. 2º As fases que compreendem a realização do pro-
cedimento deverão respeitar o disposto no decreto que versa 
sobre o REDIPRI.

CAPÍTULO II
DAS PARTICIPAÇÕES NO PROCEDIMENTO

Seção I
Do Secretário de Procedimento Disciplinar Titular e 

Suplente

Art. 3º O acesso à função de Secretário de Procedimen-
to Disciplinar nas Unidades Prisionais do Estado se dará por 
indicação das direções e após prévio aval do(a) supervisor(a) 
de procedimento disciplinar, que promoverá a devida capacita-
ção do servidor designado.

Parágrafo único. As atribuições do secretário de PDI 
deverão obedecer ao decreto especifico.

Art. 4º O servidor que aceitar o convite para exercer a 
função, ficará obrigado a permanecer na mesma, pelo período 
mínimo de 01 (um) ano, salvo se removido da Unidade Prisio-
nal ou se entrar em gozo de licença de qualquer natureza por 
período superior a 30 (trinta) dias.

§1º O servidor nomeado deverá assinar um termo de 

compromisso conforme Anexo I desta instrução, atestando ci-
ência da informação contida no caput deste artigo;

§2º Cada Unidade Prisional deverá dispor de um secre-
tário suplente, devendo este também assinar termo de com-
promisso (Anexo I), a fim de suprir as necessidades em caso 
de férias, licenças ou impedimentos do secretário de procedi-
mento disciplinar titular.

Art. 5º Os servidores que estiverem exercendo a função 
de secretário de procedimento disciplinar, poderão a critério 
da SPD, com aval do Secretário Adjunto de Segurança Peni-
tenciária e aprovação do Subsecretário de Estado de Adminis-
tração Penitenciária serem permutados de unidades, visando 
agilizar os procedimentos, colaborar com a ordem e a discipli-
na destas. 

Art. 6º A confecção do atestado de comportamento da 
pessoa presa será realizada pelo secretário de procedimento 
disciplinar da Unidade Prisional onde o mesmo estiver cus-
todiado, tendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a devida 
emissão, conforme previsão no REDIPRI.

Art. 7º O secretário de PDI poderá ser convocado para 
emitir parecer e participar das reuniões de Comissão Técnica 
de Classificação - CTC nos casos que envolvam a avaliação, 
classificação e proposta de PIP de pessoas presas condena-
das ou respondendo a PDI.

Seção II
Do Defensor do Acusado

Art. 8º O acesso aos autos do procedimento disciplinar 
interno por advogado particular constituído pela pessoa presa 
se faz mediante prévia habilitação no procedimento, devendo 
o advogado constituído promover a juntada da respectiva pro-
curação. 

§1º Ao advogado constituído que se habilitar aos autos 
será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para preparar 
sua defesa;

§2º É de responsabilidade do advogado informar um 
endereço de e-mail válido para possíveis comunicações, ob-
jetivando ser notificado e cietificado quando se tratar da rea-
lização de audiências, principalmente quando esta for a una;

§3º Na hipotése de ausência do advogado constituído, a 
defesa será realizada pelo EPJ designado pela Unidade Pri-
sional.

Art. 9º Aos advogados que não apresentarem procura-
ção própria, será disponibilizado para preenchimento um mo-
delo de procuração, conforme Anexo II desta normativa.

Parágrafo único. Caso não seja feita a entrega da pro-
curação de forma alguma, também se aplicará o disposto no 
§3º do artigo 8º desta instrução.

CAPÍTULO III
DA AUDIENCIA UNA

Art. 10. A audiência somente terá início com a presença 
de todos os membros do Conselho Disciplinar, sendo estes:

I - O presidente; 

II - Os três membros deliberantes, ou suplentes, se for 
o caso;

III - A defesa; e

IV - O secretário de PDI.

Art. 11. O presidente do Conselho promoverá a abertura 
da audiência, informando os fatos narrados na ocorrência, a 
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classificação inicial da conduta faltosa (grave, média ou leve) 
e a vida pregressa do acusado na Unidade Prisional, sendo 
este último não aplicado aos caso de pessoas em monitora-
ção eletrônica.

Art. 12. Deverá o secretário de PDI iniciar as oitivas res-
peitando a seguinte ordem: a vítima, se for o caso; seguido 
de até 3 (três) testemunhas de acusação e; posteriormente, 
de até 3 (três) testemunhas da defesa e o(s) próprio(s) acu-
sado(s). 

§1º As testemunhas de defesa deverão comparecer 
para audiência independente de intimação;

§2º Ao final da oitiva de cada pessoa, o secretário de 
PDI dará a palavra para a defesa realizar suas considera-
ções. 

Art. 13. Durante as oitivas, os membros deliberantes do 
conselho e o presidente não poderão se manifestar, salvo, ao 
final da oitiva, informando ao secretário de PDI que desejam 
realizar considerações pertinentes ao fato.

Art. 14. Terminada a oitiva do acusado, será oportuni-
zado ao mesmo que realize suas considerações finais, e em 
seguida será retirado da sala de audiência, retornando ape-
nas para ciência da decisão.

Art. 15. O secretário de PDI deverá expor sua opinião 
pela condenação ou absolvição e, por fim, serão realizadas 
as deliberações do conselho.

Art. 16. A defesa sempre iniciará as deliberações do 
Conselho de Procedimento Disciplinar Interno, seguida dos 
membros deliberantes que informarão os seus votos motiva-
dos em conformidade com o REDIPRI.

Parágrafo único. As deliberações serão reduzidas a 
termo na ata da audiência. 

Art. 17. O presidente do conselho poderá concordar 
com a decisão dos membros ratificando-a, mandando que se 
cumpra o disposto nos autos referente ao caso.

§1º Caso não concorde com a decisão, o presidente po-
derá despachar solicitando perícias, pareceres e/ou juntada 
de provas, conforme a necessidade.

§2º Cabe ao presidente a possibilidade de remarcar a 
audiência para nova data ou enviar o PDI à Supervisão de 
Procedimento Disciplinar - SPD, para análise conforme as hi-
póteses previstas no REDIPRI. 

Art. 18. Ao final da audiência de julgamento, será emi-
tido um relatório final, que deverá ser assinado por todos os 
membros do conselho, rubricando todas as folhas.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DA PESSOA PRESA 
EM REGIME SEMIABERTO COM TRABALHO EXTERNO

Art. 19. Uma vez identificada pela Unidade Prisional a 
não apresentação da pessoa presa para o devido pernoite, 
mesmo que só uma ausência, deverá ser gerada uma ocor-
rência e comunicado imediatamente ao juizo competente pelo 
Cartório da Unidade Prisional, enviando em anexo a ocorrên-
cia e a folha de frequência.

Art. 20. O Diretor Geral deverá dar o despacho de aber-
tura e providenciar o envio da ocorrência ao secretário de 
PDI, para que o mesmo dê sequência aos atos até 5 (cinco) 
dias corridos após a primeira ausência conforme REDIPRI, já 
comunicando o juiz a abertura do PDI e o seu consequente 
sobrestamento, se for o caso.

Art. 21. O procedimento deverá ser realizado em audi-

ência una, conforme disposto no Capitulo III desta normativa.

Art. 22. Comparecendo a pessoa presa, o presidente do 
conselho poderá decretar seu isolamento preventivo, porém, 
o mesmo não deverá ser liberado na manhã seguinte sem a 
devida notificação relativa ao procedimento disciplinar.

Art. 23. O secretário de PDI providenciará a notificação 
da audiência, cientificando o acusado que no dia marcado de-
verá apresentar as provas que julgar necessárias, bem como 
as suas testemunhas.

Art. 24. A instauração de procedimento disciplinar não 
implica imediata suspensão do trabalho externo nas frentes de 
trabalho, devendo cada caso ser analisado, pelo presidente do 
conselho disciplinar, de acordo com a natureza e gravidade da 
falta cometida pela pessoa presa, de acordo com o REDIPRI.

CAPÍTULO V
DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DA PESSOA PRESA 

SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EXECUTÓRIA

Art. 25. Identificado pela Supervisão de Monitoração 
Eletrônica - SME o cometimento das violações previstas em 
portaria conjunta, Lei de Execução Penal - LEP e Regulamento 
Disciplinar Prisional - REDIPRI, no que diz respeito ao moni-
torado, deverá ser emitido o relatório analítico de violação e 
determinada a imediata abertura do procedimento disciplinar 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data do fato.

Parágrafo único. Nos casos em que o monitorado já 
estiver encarcerado ou pertencer às comarcas do interior do 
Estado, a SME enviará relatório analítico de violação para que 
a unidade competente promova a imediata instauração do pro-
cedimento disciplinar. 

Art. 26. Instaurado o procedimento, o monitorado será 
notificado pelo secretáro de PDI por qualquer meio de comu-
nicação, devendo ser informado sobre o dia e a hora de sua 
audiência, e orientado sobre o fato de ser audiência una, na 
qual deverá apresentar as provas e as testemunhas que achar 
necessárias.

§1º O registro da notificação realizada pelo secretáro de 
PDI ao monitorado deverá seguir modelo proposto no Anexo 
III desta instrução.

§2º A ausência do monitorado devidamente cientificado 
para a audiência una não enseja seu adiamento ou suspensão, 
devendo sua ausência ser registrada na ata de julgamento.

Art. 27. Encerrado o julgamento, o juiz será imediata-
mente comunicado do resultado para as consequências judi-
ciais cabíveis.

CAPÍTULO VI
DO RECURSO

Seção I
Do Pedido

 
Art. 28. Poderá ser interposto recurso pela defesa, das 

decisões dos Conselhos Disciplinares das Unidades Prisio-
nais.

§1º O pedido deve ser realizado via setor de protocolo 
desta secretaria, devendo ser endereçado à Supervisão de 
Procedimento Disciplinar - SPD;

§2º A defesa deverá informar junto ao pedido um ende-
reço de e-mail válido para o envio da decisão do recurso pela 
SPD, caso contrário será dada ciência somente a pessoa pre-
sa a qual recorreu da decisão, conforme o REDIPRI.

Art. 29. O setor de protocolo promoverá a entrega do 
recurso para a SPD, no mesmo dia do recebimento, salvo, 
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se recebido após às 17h00 horas, o qual será considerado o 
primeiro dia útil posterior, sem configurar perda de prazo por 
parte do recorrente.

Art. 30. A SPD ao receber o pedido solicitará o envio do 
PDI recorrido à Unidade Prisional de origem, que terá o prazo 
de 24 horas para o envio via e-mail ou físico. 

Seção II
Da Análise

Art. 31. A análise dos recursos interpostos será realizada 
por comissão composta por 2 (dois) servidores representando, 
respectivamente, 1 (um) a segurança e outro a humanização, 
dentre os descritos nos §§1º e 2º deste artigo, determinados 
em portaria específica por ordem de sorteio, sempre sob a pre-
sidência do(a) supervisor(a) de procedimento disciplinar, que 
se reunirá ordinariamente uma vez por semana, e extraordina-
riamente, quando convocada.

§1º Representando a Segurança: Supervisor(a) da SSE, 
ou Assessor(a) Sênior da SSE, ou Diretor(a) Administrativo da 
SSE ou Supervisor(a) da SGV;

§2º Representando a Humanização: Supervisor(a) SPS, 
ou Supervisor(a) SSA, ou Supervisor(a) SED ou Supervisor(a) 
STR;

§3º A portaria de instituição de cada comissão, após o 
sorteio, será de lavra do Secretário Adjunto de Segurança Pe-
nitenciária;

§4º A comissão atuará com auxilio de um servidor, com-
promissado na forma da lei, nomeado pelo(a) presidente(a), 
que será o responsável por redigir todos os atos da comissão. 

Art. 32. Nos casos de impedimento ou suspeição dos 
membros da comissão, serão convocados suplentes que se-
rão:

I - Representando a Segurança: Supervisor(a) da SGA e 
o Supervisor(a) da SAL e;

II - Representando a Humanização: Supervisor(a) da 
SCT e Supervisor(a) SAR.

Art. 33. A análise por parte da comissão ocorrerá no pra-
zo de 10 (dez) dias úteis, acrescido de 24 horas, referente ao 
prazo para o recebimento do procedimento da unidade.

Art. 34. Nos casos de férias e/ou licenças de qualquer 
natureza do(a) Supervisor(a) de Procedimento Disciplinar, a 
competência para presidir a comissão recursal passa automa-
ticamente para o Secretário Adjunto de Segurança Penitenci-
ária.

Art. 35. Os recursos não alcançados pelas hipóteses 
previstas no REDIPRI, bem como os intempestivos, não serão 
conhecidos e, portanto, não serão analisados.

Art. 36. Em sua análise a SPD, através da comissão ins-
tituída, poderá:

I - Revogar a decisão total ou parcialmente, determinan-
do que se corrija o ato; 

II - Anular todo o procedimento determinando que se re-
tire qualquer informação sobre o procedimento do prontuário 
dos envolvidos, inclusive do SIISP;

III - Indeferir o recurso;

IV - Modificar a decisão recorrida, em relação a falta co-
metida;

V - Confirmar a decisão.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37. Nos casos de reincidência em falta disciplinar, 
de acordo com REDIPRI, se a nova falta for cometida após 90 
dias da falta anterior, o novo prazo de reabilitação exigido a 
ser somado ao tempo da reabilitação restante, será de metade 
do tempo relativo a nova falta, seja qual for a natureza da falta 
cometida.

Art. 38. A cada seis meses de efetivo cumprimento da re-
abilitação por sanção de natureza grave, a defesa, bem como 
a Comissão Técnica de Classificão - CTC da Unidade Prisional 
onde a pessoa presa estiver custodiada, poderão solicitar uma 
reavaliação da condenação, para que se verifique a possibili-
dade de reabilitação antecipada.

 §1º O conselho disciplinar em reunião extraordinária, 
analisará o pedido e decidirá sobre a concessão da antecipa-
ção da reabilitação ou não.

§2º Será considerado pré-requisito para análise da rea-
bilitação antecipada a ausência de cometimento de qualquer 
outra infração disciplinar, seja ela leve, média ou grave, mes-
mo que ainda em fase de apuração.

§3º A reabilitação antecipada terá efeito imediato, estan-
do a pessoa presa a partir da decisão considerada com bom 
comportamento carcérario.

Art. 39. A presidência do conselho disciplinar, conforme 
disposição no REDIPRI poderá ser delegada a outro diretor da 
Unidade Prisional, nos casos de impossibilidade de atuação 
do Diretor Geral, estando essa delegação vinculada à edição 
de portaria específica por parte do Diretor Geral.

Parágrafo único. Nos termos da lei que Regula o Pro-
cesso Administrativo no âmbito da Administração Federal, as 
decisões tomadas pelo delegado, considerar-se-ão editadas 
pelo delegante, e em caso de responsabilização, esta será so-
lidária.

Art. 40. Na hipotése do cometimento de faltas que resul-
tem na apreensão de aparelhos de telefonia móvel, a direção 
da Unidade Prisional realizará o registro do fato no comunida-
do de ocorrência. 

§1º O referido registro contará com o nº de série, marca, 
modelo, cor e fotos do aparelho de todos os lados, inclusive da 
tela com o nº de IMEI, quando for possível;

§2º As exigências do caput visam subsidiar a instrução e 
o julgamento do PDI, devendo os aparelhos apreendidos, após 
o seu devido registro, serem encaminhados imediatamente à 
Assessoria de Inteligência do Sistema Penitenciário - ASIPEN.

Art. 41. O prazo limite de entrega do levantamento men-
sal das informações relativas ao PDI das Unidades Prisionais 
do Estado é o primeiro dia útil de cada mês, devendo ser enca-
minhado à SPD através do e-mail procedimento.disciplinar@
seap.ma.gov.br, preenchido corretamente de acordo com Ane-
xo IV deste dispositivo.

Art. 42. O presidente do conselho disciplinar ao receber 
ordem judicial para instauração imediata de procedimento dis-
ciplinar, terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para promover 
essa instauração, contados da data do conhecimento da or-
dem, conforme disposição do REDIPRI. 

 
Art. 43. Todas as audiências realizadas no Procedimento 

Disciplinar Interno - PDI, poderão ser realizadas por videocon-
ferência, facilitando os casos de transferência da pessoa pre-
sa, possibilitando, assim, a conclusão do PDI em sua Unidade 
Prisional de origem.

Art. 44. Os casos omissos serão sanados pelo titular da 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.
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Art. 45. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Anexo I
Termo de Compromisso para Secretário de PDI

Anexo II
Procuração

Anexo III
Notificação do Monitorado - SME

Anexo IV
Levantamento Mensal de PDI’s

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 25, DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 27, DE 18 DE MARÇO 
DE 2020.

Institui os fluxos para a retirada de lixo 
tanto das Unidades Prisionais compos-
tas por Portarias Unificadas quanto das 
demais Unidades Prisionais do Estado.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da Constituição 
do Estado do Maranhão, além do disposto no inciso I do art. 
3° do Regimento Interno da Secretaria de Administração Peni-
tenciária, aprovado pelo Decreto n° 33.332, de 13 de setembro 
de 2017,

Considerando a necessidade de recolhimento do lixo 
produzido pelas Unidades Prisionais do Estado e que esta ati-
vidade é realizada com mão de obra de pessoas privadas de 
liberdade;

Considerando que as atividades realizadas pelas pes-
soas presas requerem além da sua função ocupacional, con-
dições estruturais e de segurança não somente para estes, 
como para todo o corpo de servidores das Unidades Prisionais.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Regulamentar o fluxo de retirada de lixo tanto das 
Unidades Prisionais que possuem Portaria Unificadas, quanto 
das demais Unidades Prisionais do Estado. 

Parágrafo único. Todas as Unidades Prisionais, sem ex-
ceção, deverão cumprir com o disposto nesta instrução, con-
forme Fluxos I ou II a depender de cada caso.

 
Art. 2º Ficam terminantemente proibidos de sair das Por-

tarias Unificadas ou de suas respectivas Unidades Prisionais 
a pessoa presa que for responsável pelo recolhimento do lixo 
nos blocos e/ou pavilhões.

Art. 3º Todas as Unidades Prisionais que fizerem parte 
de Portarias Unificadas deverão constituir Frentes de Trabalho 
Internas que serão divididas em dois grupos: 

I - um responsável pela retirada do lixo de dentro dos 
blocos e/ou pavilhões até a entrada destes;

II - e outro responsável para retirada da entrada dos blo-
cos e/ou pavilhões até as eclusas das Portarias.

Art. 4º A competência para recolhimento do lixo extra 
muros das Portarias Unificadas é de responsabilidade das 
Frentes de Trabalho Externo, de acordo com o fluxo I da re-
ferida norma.

 

CAPÍTULO II
DO CRONOGRAMA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO

Art. 5º O cronograma de retirada do lixo pelas Frentes 
de Trabalho Externo das Unidades Prisionais que compõem 
as Portarias Unificadas serão estipulados pelo Chefe de cada 
uma destas.

Parágrafo único. Para as demais Unidades Prisionais 
do Estado fica a critério do Diretor Administrativo ou Adjunto 
o estabelecimento de horário adequado para o recolhimento 
do lixo.

Art. 6º O recolhimento deverá ser realizado todos os dias 
da semana.

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º Quando se tratar de Unidades Prisionais que não 
estejam inseridas em Portaria Unificadas, o Diretor Adminis-
trativo ou Adjunto designará a pessoa presa que esteja cum-
prindo pena em regime semiaberto e preferencialmente que já 
tenha sido beneficiado com saída temporária, para o recolhi-
mento do lixo dos blocos e/ou pavilhões para a parte externa 
da unidade.

§1º Não havendo pessoa presa em regime semiaber-
to na Unidade Prisional, a seleção deverá ser realizada pela 
CTC, ficando a decisão final sob a responsabilidade do Diretor 
Geral;

§2º Considerando a hipótese do parágrafo anterior, o 
recolhimento deverá ser realizado por duas pessoas presas, 
uma responsável por dentro dos blocos e/ou pavilhões e outro 
responsável para recolhimento da entrada dos blocos e/ou pa-
vilhões até a parte externa da unidade, conforme fluxo II desta 
normativa.

Art. 8º Os casos omissos ou excepcionais serão anali-
sados e decididos pelo Secretário Adjunto de Segurança Pe-
nitenciária.

Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Administração Penitenciária

Fluxo I - Retirada de Lixo da PU

Fluxo II - Retirada de Lixo nas UPRs
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 32, DE 16 DE ABRIL 
DE 2020

Dispõe sobre os trâmites para agenda-
mento e realização de visita social virtual 
assistida às pessoas privadas de liberda-
de custodiadas pelo Sistema Penitenciá-
rio do Estado do Maranhão. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCI-
ÁRIA DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso II do art. 69 da Constituição do Estado 
do Maranhão, no inciso II do art. 3° do Decreto Estadual n° 
27.549, de 13 de julho de 2011, e com fundamento no que 
dispõem os artigos 5º, 6º e 7º da Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984, 

CONSIDERANDO As Regras de Nelson Mandela - Re-
gras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Re-
clusos, especialmente a Regra 58, que prevê que os reclusos 
devem ser autorizados, sob a necessária supervisão, a comu-
nicar periodicamente com as suas famílias e com amigos: (a)
Por correspondência e utilizando, se possível, meios de tele-
comunicação, digitais, eletrônicos e outros; e (b) Através de 
visitas;

CONSIDERANDO A declaração pública de situação de 
pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organiza-
ção Mundial da Saúde - OMS em 11 de março de 2020, as-
sim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, 
em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ES-
PIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro 
de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional de-
corrente do novo coronavírus;

CONSIDERANDO A Recomendação 62, de 17 de março 
de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, especialmente seu 
Art. 11º, Inciso VI, que estabelece a previsão de medidas alter-
nativas compensatórias às restrições de visitas, facilitando a 
utilização de outros meios de comunicação;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual 34.006, de 17 de 
abril de 2018, que dispõe sobre o Regulamento Disciplinar Pri-
sional - REDIPRI aplicável às Unidades Prisionais da Secreta-
ria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam estabelecidas, por meio deste instrumento 
normativo, regras balizadoras para a consecução do Progra-
ma Visita Social Virtual Assistida, determinando-se, para eluci-
dação do proposto, os seguintes conceitos: 

I - Visita social virtual assistida: momento em que inter-
no e visitante devidamente cadastrado no Sistema de Inteli-
gência, Informação e Segurança Penitenciária da SEAP-MA 
fazem uso de videochamada para se comunicarem. Denomi-
na-se assistida porque será monitorada pelas equipes de se-
gurança e especialistas do estabelecimento prisional e poderá 
ser gravada. 

II - Sala virtual: ambiente virtual disponibilizado em pla-
taforma específica no qual interno e visitante realizarão video-
chamada (webconferência). 

III - Interrupção de visita virtual: Encerramento imediato 
da videochamada quando identificadas as situações discrimi-
nadas neste instrumento;

IV- Suspensão de visita social virtual: Período em que 
interno e/ou visitante serão impedidos de receber ou marcar 

novas visitas virtuais, seja em razão do cometimento de falta 
disciplinar, ato tipificado como crime, ou ação diversa prescrita 
nesta norma e/ou instrumentos relacionados. 

V - Kit visita social virtual assistida: Aparelhos dispostos 
na unidade prisional para uso exclusivo do programa Visita 
Social Virtual Assistida; composto por notebook com saída de 
som, microfone e webcam embutidos ou computador de mesa 
munido de webcam, caixas de som e microfone. 

VI - Polo de visita social virtual assistida: Espaço desig-
nado dentro do estabelecimento prisional para a realização 
das visitas virtuais assistidas. 

VII - Polo de auxílio aos familiares: espaço designado 
fora do estabelecimento prisional, disponibilizado pela SEAP 
ou instituições parceiras, e que seja voltado ao auxílio de fami-
liares de pessoas privadas de liberdade devidamente cadas-
trados, especialmente no que tange à efetuação do agenda-
mento da visita social virtual e sua realização.

Capítulo I
Dos visitantes e do agendamento 

Seção I 
Dos Visitantes

Art. 2º Estarão aptos para a visita social virtual os visi-
tantes impossibilitados de realizar visitas presenciais, desde 
que regularmente cadastrados - conforme normas vigentes - e 
que por outro motivo não tiverem, em suspenso, a entrada no 
Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão. 

 
§1º Aqueles que ainda não realizaram cadastro ou cuja 

situação cadastral esteja irregular deverão buscar a Supervi-
são de Assistência às Famílias, condição indispensável para o 
agendamento da visita social virtual assistida.

§2º O visitante regular que por mais de 30 (trinta) dias 
estiver impossibilitado de comparecer à Unidade Prisional 
para visita presencial, poderá requisitá-la na modalidade virtu-
al, desde que obedecidas as regras desta norma.

§3º A impossibilidade de que trata este artigo é de natu-
reza física e/ou pessoal de cada visitante, não tendo direito a 
visitas sociais virtuais aqueles que, por questões judiciais ou 
administrativas, estiverem proibidos de adentrar nos estabele-
cimentos prisionais. 

§4º Se em virtude de caso fortuito, força maior e/ou es-
tado de calamidade pública declarado, as visitas presenciais 
forem suspensas de forma parcial ou em sua totalidade, to-
dos os visitantes regularmente cadastrados poderão solicitar 
agendamento de visita social virtual, observando os preceitos 
desta norma. 

§5º O caráter excepcional da visita social virtual decorre 
da não substituição das visitas presenciais, as quais apenas 
serão suspensas nos casos previstos no parágrafo anterior.

Art. 3º Para realizar a visita social virtual, os visitantes 
terão de portar equipamentos com configuração adequada e 
acesso à internet ou rede de dados móveis, conforme deter-
mina este artigo

§1º As máquinas utilizadas, além de acesso à internet, 
deverão ser aparelhadas da seguinte forma: 

I - Computador de mesa ou notebook munido de web-
cam, microfone, caixa de som ou fone de ouvido;

II - Smartphone ou tablet cujo sistema operacional seja 
Android ou IOS, munido de câmera frontal, som e microfone 
embutidos em pleno funcionamento. 

§2º A conexão à rede de internet ou pacote de dados 
deverá obedecer aos padrões mínimos de: 
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I - Se banda larga, link estável com velocidade de 2Mb, 
pelo menos;

II - Se internet móvel, pacote de dados com conexão 3G, 
minimamente. 

§3º A sala virtual será acessada por meio do navegador 
do dispositivo utilizado, sendo responsabilidade do visitante 
mantê-lo atualizado. 

§4º A SEAP poderá, por meios próprios ou mediante par-
ceria com outras instituições, implantar polos de auxílio aos fa-
miliares, a fim de possibilitar o acesso à visita social virtual aos 
familiares devidamente cadastrados que não possuam outros 
meios de acesso ao ambiente virtual.

Seção II
Do agendamento da visita virtual

 
Art. 4º A visita social virtual assistida será agendada por 

meio de link disponível no sítio eletrônico www.seap.ma.gov.br, 
conforme as regras deste artigo.

§1º O visitante regularmente cadastrado no Sistema de 
Inteligência e Informação de Segurança Prisional interessado 
em realizar visita social virtual assistida requisitará agenda-
mento no endereço eletrônico indicado no caput, acessando o 
ícone denominado Visita Virtual.

§2º A solicitação será preenchida com o número de ma-
trícula e CPF do visitante proponente, que apontará, ainda:

I- Qual pessoa privada de liberdade gostaria de visitar 
(para os casos em que o visitante esteja cadastrado no perfil 
de dois internos ou mais);

II - Data e horário de preferência. 

§3º A solicitação será imediatamente indeferida, via sis-
tema, quando houver:

I- Informações cadastrais insuficientes ou inconsistentes;

II - Ausência de cadastro ou irregularidade cadastral no 
SIISP;

III - Ocorrências e/ou investigações que, de forma pre-
ventiva, ensejaram a suspensão desta modalidade de visita.

IV - Suspensão de visita social virtual por efeito de deci-
são administrativa ou judicial. 

§4º O visitante que desconhecer o motivo do indeferi-
mento e/ou necessitar regularizar seu cadastro, deverá procu-
rar a Supervisão de Assistência às Famílias - SAF, onde rece-
berá os esclarecimentos e orientações necessárias. 

§5º Deferida a solicitação, a direção administrativa da 
unidade confirmará, por meio de mensagem em aplicativo e/ou 
e-mail, data e hora da visita social virtual assistida, momento 
em que também disponibilizará o link de acesso à sala virtual.

 
§6º O visitante cadastrado no perfil de duas pessoas 

privadas de liberdade, estando elas custodiadas na mesma 
Unidade Prisional, poderá solicitar visita social virtual contem-
plando ambas, encontrando-se todos na mesma sala virtual.

§7º As pessoas privadas de liberdade a que se refere o 
parágrafo anterior terão, necessariamente, entre si:

I - Grau de parentesco em linha reta até o 2º grau;

II - Grau de parentesco em linha colateral até o 2º grau. 

Capítulo II
Da realização da visita social virtual assistida 

Seção I
Da realização da visita social virtual assistida pelo 

visitante

Art. 5º O visitante deverá realizar a visita social virtual 
munido dos equipamentos e conexões exarados no artigo 3º 
desta norma, terá, ainda, que instalar-se em ambiente silencio-
so e isolado, a fim de evitar interrupções sonoras e visuais que 
perturbem a compreensão do áudio e/ou imagem e motivem a 
interrupção da visita.

Art. 6º Será permitida a presença de apenas 01 (um) vi-
sitante por visita social virtual, devendo este ser o mesmo que 
efetuara o agendamento via sistema. 

 §1º Havendo distinção entre o visitante que efetuara o 
agendamento daquele que comparecera à sala virtual, a visita 
será interrompida, sem prejuízo das providências administra-
tivas cabíveis.

§2º Também será imediatamente interrompida a visita 
virtual em que comparecerem 2 (dois) ou mais visitantes, es-
tando eles regularmente cadastrados no sistema ou não. 

§3º Não se aplica às regras do caput e §2º deste artigo, 
as visitas de menores, desde que regularmente cadastrados 
no sistema e que sejam filhos (as) ou netos (as) da pessoa 
privada de liberdade visitada. 

Art. 7º O visitante obedecerá ao horário previamente 
marcado, sob pena de não realização da visita virtual e impos-
sibilidade de reagendamento. 

Art. 8º A SEAP não se responsabilizará por problemas 
técnicos enfrentados pelo visitante, seja falha na conexão de 
internet ou dados móveis, seja no aparelho eletrônico utilizado.

 
Art. 9º Em nenhuma hipótese será permitida a suspen-

são do vídeo pelo visitante, sob pena de interrupção da visita 
social virtual. 

Parágrafo único. O não funcionamento da câmera do 
visitante também ensejará interrupção da visita social virtual. 

Seção II
Da realização da visita social virtual na unidade prisional 

Art. 10º A visita social virtual assistida será realiza-
da no polo de visita virtual, bem como acompanhada por 
servidor da equipe de segurança devidamente treinado e, 
sempre que necessário, por Assistente Social ou, na falta 
deste, especialista designado pelo Diretor de Administra-
tivo ou de Atendimento. 

Art. 11. As visitas sociais virtuais assistidas, em razão 
de sua excepcionalidade, poderão ser gravadas e suspensas 
quando comprovado o cometimento de infrações ou atos tipi-
ficados como crime e/ou contravenção, sem prejuízo das san-
ções administrativas, cíveis e penais cabíveis. 

§1º Cada unidade prisional contará com um servidor da 
equipe de segurança que acessará, remotamente, as salas 
de visitas virtuais assistidas, decidindo pela interrupção das 
mesmas, caso haja necessidade, e/ou registros de eventuais 
ocorrências. 

§2º A câmera do servidor do qual trata o parágrafo ante-
rior estará sempre desligada.

Art. 12. Caberá à Direção Administrativa gerenciar os 
agendamentos de visita social virtual assistida, validando as 
marcações realizadas via sistema, bem como efetuando can-
celamentos e reagendamentos quando necessários.
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 Art. 13. Será de responsabilidade da direção da unidade 
garantir a pontualidade da visita social virtual assistida, organi-
zando-se antecipadamente para garantir a tempestividade dos 
procedimentos de deslocamento de internos para o polo de 
visita virtual. 

Art. 14. O interno será escoltado até o polo, orientado 
sobre o manuseio da plataforma e autorizado a utilizá-la. 

§1º O servidor responsável pelo acompanhamento da 
visita social virtual deverá checar as funcionalidades de som 
e vídeo, confirmar a identidade do visitante e reafirmar as re-
gras de utilização da plataforma, reforçando a possibilidade de 
interromper a visita social virtual em caso de descumprimento.

 
§2º Apenas após as orientações gerais é que contabili-

zar-se-á o tempo da visita, que não ultrapassará 10 (dez) mi-
nutos. 

§3º A pessoa privada de liberdade não poderá utilizar 
fones de ouvido durante a visita social virtual, nem impedir a 
visualização da tela pelo servidor de segurança. 

§4º O servidor de segurança monitorará as conversas, a 
fim de evitar trocas de informações que incorram em práticas 
imputadas como crime. 

§5º A pessoa privada de liberdade ficará algemada du-
rante todo o processo de deslocamento e visitação, aqui com-
preendidos: retirada da cela, encaminhamento ao polo de vi-
sita social virtual assistida, realização desta e retorno à cela. 

Art. 15. O protocolo de condução e realização da visita 
social virtual assistida será rigorosamente cumprido, devendo 
a pessoa privada de liberdade confirmar a efetuação da mes-
ma por meio de assinatura em formulário de controle. 

Parágrafo único. Havendo problemas de conexão ou 
interrupções por falhas no estabelecimento prisional, a visita 
social virtual será reagendada.

Art. 16. O formulário de controle conterá:

I - Dados do visitante virtual e pessoa privada de liber-
dade visitada;

II - Duração da visita;

III - Falhas técnicas que impossibilitaram a realização da 
visita;

IV - Interrupção de visita e identificação do motivo;

V - Outras ocorrências.

§1º O formulário deverá ser lido e explicado à pessoa 
privada de liberdade em linguagem clara e previamente à sua 
assinatura. 

§2º Para fins de preservação da imagem do servidor, 
ocorrências que podem resultar em sanções administrativas 
serão preenchidas após a validação da visita pela pessoa pri-
vada de liberdade, cabendo à Direção Administrativa tomar 
providências relativas à investigação do fato. 

§3º O disposto no parágrafo anterior não exclui a estri-
ta observância à ampla defesa e contraditório; sendo estes 
princípios plenamente garantidos nos eventuais processos 
disciplinares instaurados em tudo observados os preceitos do 
Decreto Estadual 34.006 de 17 de abril de 2018. 

Capítulo III
Das regras gerais de execução, interrupção e suspensão 

de visitas sociais virtuais assistidas

Seção I 
Da duração, cancelamento e reagendamento das visitas 

Art.16. Cada pessoa privada de liberdade terá direito a 
01 (uma) visita social virtual por mês, com duração máxima de 
10 (dez) minutos, sendo este tempo cronometrado via sistema.

§1º O servidor de segurança será responsável pelo 
acompanhamento da visita social virtual assistida e registrará, 
em formulário próprio, sua duração, especialmente se mais ex-
tensa que o delimitado. 

§2º As visitas que, excepcionalmente, estenderem-se 
para além de 10 (dez) minutos, serão devidamente justificadas 
no formulário de que trata o art. 16.

§3º A visitas sociais virtuais que não atingirem o tempo 
máximo de 10 (dez) minutos não contabilizarão tempo extra 
para pessoa privada de liberdade e/ou visitantes posterior-
mente.

Art. 17. O visitante que precisar cancelar ou reagendar 
visita social virtual já programada deverá realiza-lo via siste-
ma, e em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário defi-
nido para a sua realização. 

§1º As visitas sociais virtuais assistidas que não forem 
canceladas ou reagendadas dentro do prazo estipulado no 
caput, bem como aquelas em que, injustificadamente, o visi-
tante não comparecer à sala virtual, serão definitivamente can-
celadas, não havendo direito à remarcação dentro do mesmo 
mês. 

§2º O cancelamento ou reagendamento dentro do prazo 
determinado no caput dará direito a 01 (uma) remarcação, que 
obedecerá a disponibilidade de agenda da Unidade Prisional. 

Art. 18. A Direção Administrativa da Unidade Prisional 
poderá, justificadamente, cancelar visitas sociais virtuais as-
sistidas já marcadas, possibilitando, ao visitante, o reagenda-
mento. 

Parágrafo único. Pessoas privadas de liberdade e visi-
tantes serão comunicados do cancelamento e da justificativa, 
sendo-lhes garantido o direito à remarcação. 

Seção II
Da interrupção e suspensão de visitas sociais virtuais 

assistidas

Art. 19. A visita social virtual será imediatamente inter-
rompida quando:

I - A câmera do visitante estiver desligada ou danificada;
 
II - O visitante virtual não for aquele registrado no agen-

damento;

III - Pessoas não autorizadas a participarem da webcon-
ferência;

IV - Verificar-se cometimento de ato libidinoso;

V - Durante a interação, a pessoa privada de liberdade e/
ou visitante incorrerem em fato tipificado como falta disciplinar, 
crime ou contravenção penal. 

§1º Qualquer alteração no rol do artigo 19 deverá ser 
informada às pessoas privadas de liberdade, previamente a 
realização das visitas.

§2º A ocorrência dos fatos indicados nos incisos II, III e IV 
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ensejará a suspensão do direito de visita virtual, pelo visitante, 
por 60 (sessenta) dias.

§3º Transcorrido o discriminado no inciso V deste artigo, 
encaminhar-se-á, imediatamente, às autoridades policiais e 
judiciárias, bem como ao Ministério Público, cópia do formu-
lário de registro de visita social virtual - no qual constar-se-á 
lavratura da ocorrência - e o arquivo em vídeo da visita social 
virtual denunciada.

§4º Na hipótese do parágrafo anterior, respeitado o di-
reito à ampla defesa e ao contraditório, suspender-se-á, por 
tempo indeterminado ou até que sejam elucidados os fatos, o 
agendamento de visitas sociais virtuais pelo visitante investi-
gado, dando-se conhecimento aos familiares cadastrados no 
rol de visitas. 

Art. 20. Será suspenso o direito do visitante a visitas so-
ciais virtuais assistidas quando: 

I - Houver irregularidades cadastrais;

II - A visita for desautorizada pela pessoa privada de li-
berdade;

III - Pela ocorrência do previsto nos §§1º e 3º do art. 19;

IV - Por força de decisões administrativas e/ou judiciais. 

§1º Quando a suspensão se der por força do inciso I des-
te artigo, o visitante deverá regularizar seu cadastro na Super-
visão de Assistência às Famílias.

§2º Os efeitos do disposto neste artigo limitam-se ao visi-
tante, não afetando o direito da pessoa privada de liberdade de 
receber outras visitantes virtuais, desde que estes se enqua-
drem nos requisitos desta norma. 

§3º O Sistema reconhecerá o visitante suspenso e não 
permitirá acesso à plataforma de agendamento. 

Art. 21. Será suspenso o direito da pessoa privada de 
liberdade a receber visitas sociais virtuais, quando:

I- Houver decisão judicial neste sentido;

II- Incorrer no ato prescrito no art. 19, V, deste instru-
mento;

III- Enquanto perdurar o isolamento disciplinar disposto 
no art. 79 e seguintes do Decreto Estadual 34.006 de 17 de 
abril de 2018. 

§1º Os efeitos dispostos neste artigo serão impostos à 
pessoa privada de liberdade, impossibilitando-a de receber vi-
sitas sociais virtuais pelo período que vigorarem. 

 
§2º O sistema reconhecerá a pessoa privada de liber-

dade cuja visita social virtual assistida esteja suspensa, não 
permitindo agendamento pelos visitantes. 

§3º Os visitantes virtuais cadastrados em perfis de 02 
(duas) ou mais pessoas privadas de liberdade, estando uma 
destas em suspensão, poderão solicitar agendamento à outra 
regularmente.

Seção III
Da gravação das visitas sociais virtuais assistidas e 

proteção de dados de visitantes e internos

Art. 22. As visitas sociais virtuais poderão ser gravadas e 
disponibilizadas às autoridades judiciais competentes quando 
solicitadas.

§1º Terão acesso às gravações, exclusivamente:

I - Secretário de Estado da Administração Penitenciária;

II - Subsecretário de Estado da Administração Peniten-
ciária;

III - Secretário Adjunto e Gestor de Segurança Peniten-
ciária 

IV - Gestor da Assessoria de Inteligência do Sistema Pe-
nitenciário;

V - Diretores dos estabelecimentos penais onde forem 
realizadas as visitas gravadas;

VI - Membros do Comitê Gestor do Programa Visita So-
cial Virtual Assistida.

§2º A divulgação indevida de visitas sociais virtuais gra-
vadas ensejará a abertura de processo administrativo disci-
plinar e responsabilização dos envolvidos, sem prejuízo das 
sanções cíveis e penais cabíveis.

Art. 23. A implementação do Programa Visita Social 
Virtual Assistida fundamenta-se na efetividade e replicação, 
tomando-se como base indicadores capazes de mensurar o 
desenvolvimento das ações executadas. 

§1º Não serão disponibilizados dados pessoais de visi-
tantes, incluindo dados de registro, login e endereço, a qual-
quer instituto apoiador e/ou pesquisadores envolvidos no 
acompanhamento do programa. 

 
§2º Para efeitos de monitoramento de indicadores, po-

derão ser analisados os locais de residência dos visitantes, 
restringindo-se, neste ponto, dados referentes a municípios e 
bairros apenas.

 
§3º Também não serão disponibilizadas fichas cadastrais 

de internos e/ou documentos de cunho sensível ou sigiloso.

§4º Eventuais divulgações limitar-se-ão às característi-
cas inerentes ao programa, bem como às suas ferramentas de 
aferição e desenvolvimento, só sendo realizadas após análise 
e deliberação do Comitê Gestor indicado no art. 32 e seguintes 
desta norma.

§5º A divulgação indevida de dados de visitantes ou in-
ternos ensejará a abertura de processo administrativo disci-
plinar e responsabilização dos envolvidos, sem prejuízo das 
sanções cíveis e penais cabíveis.

Seção IV
Da conservação e manutenção dos equipamentos 

Art. 24. A conservação dos equipamentos que compõem 
o kit visita social virtual é de responsabilidade da Direção Ad-
ministrativa, cabendo à esta solicitar, à Supervisão de Recur-
sos Tecnológicos, manutenção preventiva e corretiva. 

Art. 25. A demora na devolução de equipamentos em 
manutenção deverá ser reportada à Secretaria Adjunta de Ad-
ministração, Logística e Inovação Penitenciária, a fim de que 
sejam tomadas as providências cabíveis.

 
Art. 26. O kit visita social virtual será utilizado, exclusiva-

mente, para atividades que envolvam o programa; uso diverso 
trará responsabilização administrativa a quem lhe der causa. 

Capítulo IV
Do Comitê Fiscalizador e Coordenação Operacional 

Art. 27. O Programa Visita Social Virtual assistida con-
tará com as Coordenações Operacionais, presentes em cada 
Unidade Prisional, e o Comitê Gestor e Fiscalizador, respon-
sável pela implementação do projeto no Estado do Maranhão 
e mensuração de resultados. 
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Seção I
Da Coordenação Operacional 

Art. 28. A Coordenação Operacional será responsável 
pela articulação de ações dentro do estabelecimento prisional, 
a fim de garantir o gerenciamento do fluxo de visitas sociais 
virtuais assistidas e deslocamento de pessoas privadas de 
liberdade aos polos de visitação, sendo formada por equipe 
técnica multidisciplinar assim compreendida:

I- Diretoria Administrativa;

II - Auxiliares de Segurança Penitenciária;

III - Especialista Penitenciário-Assistente Social. 

Art. 29. Caberá à Direção Administrativa:

I - Gerenciar o fluxo de agendamento de visitas;

II - Avaliar e confirmar os agendamentos realizados via 
sistema;

III - Conservar os kits de visita social virtual assistida;
IV - Solicitar manutenção dos kits de visita social virtual 

assistida;

V - Cancelar ou reagendar visitas sociais virtuais assisti-
das, sempre que necessário, dando ciência prévia às famílias 
visitantes;

VI - Articular, com a equipe de segurança, o encaminha-
mento das pessoas privadas de liberdade aos polos de visita 
virtual;

VII - Garantir a pontualidade das visitas sociais virtuais;

VIII - Atualizar o Sistema de Inteligência e Informação 
Prisional com dados relevantes e conexos à esta norma;

IX- Realizar outras atividades de gestão para garantir a 
consecução do programa.

Art. 30. Caberá aos Auxiliares de Segurança Penitenci-
ária:

I - Conduzir as pessoas privadas de liberdade aos polos 
de visita social virtual assistida;

II - Verificar, antes do início da visita social virtual, o fun-
cionamento de áudio e vídeo;

III - Monitorar o andamento da visita, a fim de interrompê-
-la, se necessário ou registrar ocorrências; especialmente ao 
desempenhar a função de vigilância remota;

IV - Preencher o formulário de controle e colher a assina-
tura da pessoa privada de liberdade;

V - Reportar, ao Diretor Administrativo e de Segurança, 
eventuais ocorrências;

VI - Realizar atividades correlatas que lhe forem desig-
nadas.

Art. 31. Caberá ao Especialista Penitenciário - Assisten-
te Social e/ou Psicólogo:

I - Orientar o visitante e o interno acerca das regras e 
suas consequências;

II - Acompanhar a execução do programa e das visitas, 
propondo intervenções quando entender necessário;

III - Explicar às pessoas privadas de liberdade como fun-
cionará o programa, esclarecendo dúvidas, se houver;

IV - Reportar à Supervisão de Assistência Psicossocial 
ocorrências, dados e análises relativas ao programa;

V - Executar atividades correlatas que lhe forem desig-
nadas.

Seção II
Do Comitê Gestor e Fiscalizador 

Art. 32. O Comitê Gestor e Fiscalizador será respon-
sável pelo macro gerenciamento do Programa Visita Virtual 
Assistida, promovendo ações articuladas para garantir sua 
implementação e execução em todos os estabelecimentos pri-
sionais do estado.

Art. 33. O Comitê Gestor e Fiscalizador será composto 
por, pelo menos:

I - 01 (um) representante da Secretaria Adjunta de Aten-
dimento e Humanização Penitenciária;

II - 01 (um) representante da Secretaria Adjunta de Se-
gurança Penitenciária;

III - 01 (um) representante da Secretaria Adjunta de Ad-
ministração, Logística e Inovação Penitenciária;

IV - 01 (um) representante da Assessoria de Moderniza-
ção Institucional. 

§1º Cada Secretaria Adjunta e Assessoria mencionadas 
nos incisos de I a IV deste artigo poderá indicar até 03 (três) 
servidores para compor o Comitê. 

§2º O Comitê será presidido por representante da Se-
cretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária.

§3º O Comitê Gestor e Fiscalizador do Programa Visita 
Social Virtual Assistida reportará diretamente ao Secretário de 
Administração Penitenciária e, na ausência deste, ao Subse-
cretário. 

Art. 34. Caberá ao Comitê Gestor e Fiscalizador, sem 
prejuízo de outras atribuições que lhe forem posteriormente 
delimitadas:

I- Promover a implementação do programa em todas os 
estabelecimentos prisionais do Estado;

II - Treinar as Coordenações Operacionais e demais ser-
vidores envolvidos;

III - Mensurar os indicadores estipulados para o progra-
ma, apurando assim os resultados;

IV - Elaborar relatórios de produtividade, indicando resul-
tados e pontos de melhoria;

V - Mobilizar os serviços de atenção às pessoas egres-
sas e outras organizações relacionadas à temática para im-
plantação de polos de auxílio aos familiares.

VI - Deliberar sobre outras questões de sua competên-
cia. 

Parágrafo único. O Comitê Gestor e Fiscalizador se 
reunirá mensalmente para tratar das questões relativas ao 
programa, sendo possível convocações extraordinárias sem-
pre que houver necessidade. 

Capítulo V 
Disposições Finais 

Art. 35. Eventuais situações não compreendidas nesta 
instrução serão dirimidas pelo Comitê Gestor e Fiscalizador do 
Programa Visita Social Virtual Assistida e pelo Secretário de 
Administração Penitenciária do Estado do Maranhão. 

 Art. 36. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenci
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 38, DE 24 DE JUNHO 
DE 2020

Dispõe sobre os procedimentos para a 
emissão e o uso da carteira de identida-
de funcional emitida pela Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária 
do Maranhão.

Considerando a LEI Nº 8.593 DE 27 DE ABRIL DE 2007 
- Dispõe sobre a reorganização do Grupo Ocupacional Ativida-
des Penitenciarias, e dá outras providências.

Considerando a LEI Nº 10.598, DE 9 DE JUNHO DE 
2017 - Dispõe sobre a alteração do regime jurídico dos servi-
dores ocupantes de cargos do Subgrupo

Atividades Penitenciárias e dá outras providências.

Considerando a LEI Nº 10.678 DE 13 DE SETEMBRO 
DE 2017 - Dispõe sobre a contratação, por tempo determi-
nado, de pessoal para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público no âmbito da Administração 
Penitenciária estadual, nos termos do inciso IX do art. 19 da 
Constituição Estadual.

Considerando o DECRETO Nº 33.332, DE 13 DE SE-
TEMBRO DE 2017 - Aprova o Regimento Interno da Secretaria 
de Estado de Administração

Penitenciária - SEAP.

Considerando a PORTARIA Nº 376, DE 23 DE JUNHO 
DE 2015 - Dispõe sobre a regulamentação da cautela de arma 
de fogo de propriedade do Estado do Maranhão, no âmbito da 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Mara-
nhão-SEJAP, pelos Agentes Públicos e dá outras providências.

Considerando a PORTARIA Nº 761, DE 11 DE NOVEM-
BRO DE 2015 - Dispõe sobre o emprego de munições, equi-
pamentos e instrumentos de menor potencial ofensivo, menos 
letais e letais e o uso da força pelo servidor público, efetivo ou 
temporário, em cargo, emprego ou função pública pertencente 
ao Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁ-
RIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe con-
ferem o inciso II do art. 69 da Constituição do Estado do Ma-
ranhão, no inciso II do art. 3° do Decreto Estadual n° 27.549, 
de 13 de julho de 2011, e com fundamento no que dispõem os 
artigos 5º, 6º e 7º da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984,

RESOLVE:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A presente Instrução Normativa estabelece os 
procedimentos para a emissão e o uso da carteira de identida-
de funcional expedida pela Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária.

§1º A carteira de identidade funcional é o documento ofi-
cial de identificação de servidores da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão.

§2º A carteira de identidade funcional de que trata o caput 
é pessoal, intransferível e tem fé pública como documento de 
identidade de seu portador.

§3º O Agente Público usará a carteira de identidade fun-
cional para fins exclusivos de identificação, não lhe sendo con-
cedidas prerrogativas não previstas na legislação vigente para 
o exercício do cargo ou função.

§4º O uso indevido da carteira sujeitará o Agente Público 
às sanções administrativas, penais e civis previstas em lei.

Seção I
Dos destinatários

Art. 2º A carteira de identidade funcional, com validade 
em todo o território nacional, será expedida para os seguintes 
Agentes Públicos, quando do pleno exercício de suas ativida-
des:

I - inspetor estadual de execução penal;
II - agente estadual de execução penal;
III - agente penitenciário temporário;
IV - auxiliar de segurança penitenciária temporário;
V - especialista penitenciário temporário;
VI - técnico penitenciário administrativo temporário;
VII - técnico penitenciário de enfermagem temporário;
VIII - outros cargos comissionados e redistribuídos para 

esta SEAP a critério do titular da Secretaria. 

Seção II
Do layout

Art. 3º Para a emissão da carteira de identidade funcio-
nal serão observados o layout e as especificações constante 
no Anexo I desta Instrução Normativa, devendo conter ainda 
as seguintes informações:

I - brasão do Governo do Estado do Maranhão;
II - brasão da Secretaria de Estado de Administração Pe-

nitenciária;
III - foto 3x4cm;
IV - nome completo ou nome social (se for o caso);
V - cargo e/ou função;
VI - tipo sanguíneo;
VII - data e local de nascimento;
VIII - número da carteira de identidade RG, CPF e ma-

trícula;
IX - filiação;
X - código de segurança Quick Response (QR Code)
XI - data de validade, no caso dos servidores vinculados 

sob o regime de contratação de temporária, comissionados ou 
terceirizados;

XII - a expressão “válido em todo o território nacional”, em 
conformidade com a Lei nº. 7.116, de 29 de agosto de 1983;

XIII - a expressão “solicita-se às autoridades todo o au-
xílio necessário ao seu portador para o desempenho de suas 
funções”;

XIV - os dizeres “este documento tem fé pública para fins 
de identidade”;

XV - a informação “permitido porte de armas” quando se 
tratar de servidor do Grupo Ocupacional de Atividades Peni-
tenciárias de cargo efetivo ou temporário, sendo este último 
apenas durante sua jornada.

XVI - assinatura do titular da Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária.

§1º Na hipótese dos servidores vinculados de forma tem-
porária (seletivo), em cargo em comissão ou terceirizados, a 
data de validade da carteira de identidade funcional será es-
tipulada a partir de sua expedição e com base no tempo de 
contrato quando se tratar de servidor oriundo de processo se-
letivo ou tempo restante de mandato eletivo para Governador 
do Estado, quando se tratar de comissionado ou terceirizado.

§2º As carteiras deverão ser expedidas em duas cores 
diferentes, sendo uma quando se tratar de cargos efetivos do 
Grupo Ocupacional de Atividades Penitenciárias, e em outra 
cor para os demais cargos efetivos, comissionados, terceiriza-
dos ou temporários;

§3º O desligamento do servidor torna a carteira de iden-
tidade funcional sem validade.

§4º O mecanismo validador QR Code é ligado a base 
de dados da SGP e apresentará informações atualizadas do 
vínculo do servidor, inclusive indicando o seu status e lotação, 
devendo ser acessado para verificar autenticidade da identi-
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dade funcional. 

Seção III
Da solicitação e da entrega ao Agente Público

Art. 4º A solicitação será feita mediante a entrega à Su-
pervisão de Gestão de Pessoas, por meio eletrônico, do re-
querimento conforme Anexo II desta normativa, devidamente 
preenchido e juntamente com os seguintes documentos digita-
lizados em tamanho real: 

I - 1 (uma) fotografia recente do Agente Público em tama-
nho 3x4 cm ou no formato PNG ou JPEG;

II - 1 (uma) cópia, da frente e do verso, da Carteira de 
identidade ou da Carteira Nacional de Habilitação;

III - 1 (uma) cópia do Cadastro de Pessoas Físicas – 
CPF, caso não conste no documento indicado no item II;

IV - declaração de tipo sanguíneo. 

§1º A fotografia mencionada no inciso I deverá ser nítida, 
recente, tendo como pano de fundo a cor branca, apresen-
tando-se o Agente Público devidamente uniformizado, se per-
tencente a Guarda Prisional, e nos demais Agentes Públicos, 
utilizando traje formal, e sendo do sexo feminino, sem decote.

§2º O fornecimento da primeira via da carteira ocorrerá 
sem qualquer ônus para o Agente Público e somente será ex-
pedida após sua entrada em exercício.

Art. 5º Recebida a documentação e verificada a sua re-
gularidade, a Supervisão de Gestão de Pessoas encaminhará 
também por meio eletrônico a foto juntamente com o formulá-
rio ao Setor de Identificação desta SEAP, que por sua vez ex-
pedirá a carteira do Agente Público e por fim a remeterá para 
o setor de gestão de pessoas de cada UPR para retirada do 
servidores 

§1º Em caso de irregularidade no preenchimento do for-
mulário ou na documentação recebida, a Supervisão de Ges-
tão de Pessoas comunicará ao servidor para sejam dadas as 
providências necessárias no prazo de 10 (dez) dias úteis.

§2º Não sendo tomadas as providências de correção no 
prazo indicado no parágrafo anterior, a Supervisão de Gestão 
de Pessoas poderá descartar a solicitação de expedição de 
carteira de identidade funcional, fragmentando a documenta-
ção recebida. 

CAPÍTULO II
DA SUBSTITUIÇÃO E DA RESTITUIÇÃO DA CARTEIRA

Seção I
Da substituição

Art. 6º A substituição da carteira de identidade funcional 
dar-se-á nos seguintes casos:

I - alteração dos dados biográficos;

II - perda, extravio, furto ou roubo.

§1º Na hipótese do inciso I a entrega de nova carteira 
fica condicionada à devolução da anterior.

§2º Nas hipóteses de perda, extravio, furto ou roubo da 
carteira, o Agente Público deverá comunicar imediatamente a 
ocorrência, por escrito e acompanhada do respectivo Boletim 
de Ocorrência Policial.

§3º Caso o pedido de substituição não tenha como fun-
damento um dos incisos do caput ou decorra de culpa, omis-

são grave ou negligência do Agente Público, poderá ser cobra-
da taxa de emissão.

Seção II
Da restituição

Art. 7º A carteira será obrigatoriamente restituída à Su-
pervisão de Gestão de Pessoas, sob pena do cometimento de 
ilícito administrativo e penal, nos casos de:

I - exoneração;

II - demissão;

III - retorno ao órgão de origem;

IV - disponibilidade;

V - falecimento;

VI - término de contrato;

VII - qualquer outra forma de cessação de vínculo com 
a SEAP.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso V deste 
artigo, o responsável, parente ou inventariante será notificado 
pela Supervisão de Gestão de Pessoas no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, para efetuar a devolução da carteira ou 
justificar a impossibilidade de fazê-lo,

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º O Agente Público deverá zelar pela conservação 
de sua carteira de identidade funcional.

Art. 9º É vedado dar ou emprestar a carteira a terceiros;

Art. 10. O uso indevido da carteira sujeitará o Agente 
Público às sanções previstas em lei.

Art. 11. Os casos omissos, não previstos nesta norma, 
serão dirimidos pelo titular da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária.

Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa n º 17 de 
26 de outubro de 2018.

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I 
ESPECIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

ANEXO II
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE IDENTIDADE 

FUNCIONAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 38, DE 24 DE JUNHO DE 2020.

https://drive.google.com/file/d/1SpQZ66_ahDWRwJoCl3fFu7VTC6t43dE0/view?usp=sharing
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 47, DE 28 DE 
DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a realização de audiências 
e diligências por videoconferência em 
sede de Processo Administrativo Disci-
plinar e investigações preliminares trami-
tando na Corregedoria do Sistema Peni-
tenciário do Estado do Maranhão. 

Considerando a necessidade no andamento da realiza-
ção das audiências de Processos Administrativos e demais 
diligências de competência da Corregedoria do Sistema Pe-
nitenciário do Maranhão, ainda que no período de pandemia 
da COVID-2019;

Considerando a lei que dispõe sobre o estatuto dos ser-
vidores públicos civis do estado e dá outras providências;

Considerando a lei que estabelece normas gerais para a 
elaboração e tramitação dos atos e processos administrativos 
no âmbito do Poder Executivo do Estado do Maranhão;

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3° do 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual n° 33.332, de 
13 de setembro de 2017, 

RESOLVE:

CAPITULO I
DA DISPOSIÇÃO INICIAL

Art. 1º A Corregedoria do Sistema Penitenciário Mara-
nhense CORSIP/SEAP, visando instrumentalizar a realização 
de atos processuais à distância, poderá promover a tomada 
de depoimentos, acareações, investigações e diligências por 
meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de 
transmissão de sons e imagens em tempo real, assegurados 
os direitos ao contraditório e à ampla defesa, na forma discipli-
nada nesta Instrução Normativa. 

Parágrafo único. Nos termos dos art. 244 e 246 do Es-
tatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, os meios e 
recursos admitidos em direito e previstos no caput serão utili-
zados no intuito de garantir a adequada produção de provas, 
de modo a permitir a busca da verdade real dos fatos, visando, 
em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao 
melhor cumprimento dos fins da Administração.

CAPITULO II
DO PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DAS 

AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA

Art. 2º As audiências por videoconferência executadas 
para instrução e saneamento de investigações preliminares, 
sindicâncias e processos administrativos disciplinares dar-se-
-ão por meio de plataforma digital customizada pela SEAP-MA 
ou por outro meio tecnológico adequado que viabilize a grava-
ção e armazenamento. 

Parágrafo único. A realização de audiência/diligência 
por videoconferência será deliberada pela comissão proces-
sante através de ata de reunião, cabendo ao presidente infor-
mar todos os interessados sobre as condições de realização 
da sessão.

Art. 3º Nos processos administrativos disciplinares, a de-
cisão da Comissão Processante pela realização de audiência 
por meio de videoconferência deverá, de maneira motivada:

I - assegurar a todos a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação e;

II - viabilizar a participação do servidor investigado, tes-
temunha, técnico ou perito, quando os mesmos residirem em 
local diverso da sede dos trabalhos da Comissão Disciplinar.

Parágrafo único. As reuniões e as audiências das co-
missões terão caráter reservado.

Art. 4º O Presidente da Comissão Processante notificará 
a pessoa a ser ouvida da data, horário e local em que será re-
alizada a audiência ou reunião por meio de videoconferência, 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Em qualquer caso, a defesa será no-
tificada, nos termos do caput, para acompanhar a realização 
do ato, desde que devidamente constituída nos autos do pro-
cesso. 

Art. 5º Ao servidor investigado e seu procurador é facul-
tado acompanhar a audiência ou reunião realizada por video-
conferência:

I - no polo em que se encontrar a Comissão Processante; 
ou

II - no polo em que comparecer a pessoa a ser ouvida.

Art. 6º As audiências por videoconferência deverão ocor-
rer, preferencialmente, no polo de lotação do servidor e em 
casos excepcionais, a Comissão Processante decidirá acerca 
do comparecimento dos envolvidos em local diverso dos esta-
belecidos nos incisos do artigo anterior.

Art. 7º A Comissão Processante solicitará ao responsá-
vel pelo polo da unidade prisional envolvida, a designação de 
servidor para o exercício da função de secretário ad hoc.

§1º Caberá ao secretário ad hoc acompanhar os tes-
tes de equipamento e conexões antes da realização do ato, 
devendo comunicar imediatamente à Comissão Processante 
acerca de eventual circunstância que impossibilite seu uso.

§2º O secretário ad hoc desempenhará atividades de 
apoio aos trabalhos da Comissão Processante, tais como 
identificação dos participantes do ato, encaminhamento e re-
cebimento de documentos, extração de cópias, colheita de 
assinaturas, dentre outras determinadas pelo Presidente da 
Comissão Processante.

Art. 8º O depoimento prestado pelas partes será reduzi-
do a termo, mediante lavratura do termo de depoimento a ser 
realizado por membros da comissão disciplinar sendo assina-
do por todos os participantes e juntado ao processo.

 Art. 9º A gravação da audiência será transferida para 
componente eletrônico de armazenamento de mídia (CD 
ROM, pen drive, dentre outros) não integrando o processo, 
ficando apenas disponível para consulta dos membros da co-
missão, presidente da investigação, à parte ou seu procurador 
legalmente constituído nos autos.

§1º As imagens da videoconferência disposta no caput 
deste artigo, não serão disponibilizado, podendo seu acesso 
apenas ser feito na sede da própria Corregedoria para compa-
ração entre o depoimento reduzido a termo com o depoimento 
prestado em vídeo conferência.

§2º A divulgação não autorizada dos arquivos em mídia 
de que tratam o parágrafo anterior ensejará a responsabiliza-
ção administrativa de quem lhe deu causa, sem prejuízo das 
consequências cíveis ou penais. 
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CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Todas as formalidades necessárias para a con-
cretização dos atos instrutórios observarão, no que couber, o 
disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, 
e, subsidiariamente, nas normas gerais para a elaboração e 
tramitação dos atos e processos administrativos no âmbito do 
Poder Executivo do Estado do Maranhão. 

Art. 11. Os casos omissos ou questões de ordem deve-
rão ser dirimidas pelo Secretário de Administração Penitenciá-
ria, ou Presidente da Comissão ou responsável pela condução 
do processo. 

Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

RAFAEL VELASCO BRANDANI
Subsecretário de Estado de Administração Penitenciária

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 47, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020.



274
IR PARA O SUMÁRIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49 DE 01 DE 
FEVEREIRO DE 2021

Regulamenta a gestão da frota de ve-
ículos oficiais da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária do Mara-
nhão e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3° 
do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual n°. 33.332, 
de 13 de setembro de 2017, 

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Disciplinar através desta Instrução Normativa a 
gestão de uso, conservação, abastecimento e das infrações 
de trânsito referentes aos veículos oficiais pertencentes a esta 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Ma-
ranhão – SEAP, ainda que locados, com indicação expressa 
ou não, por plotagem, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou 
descaracterizado, sendo classificados em:

I - veículos de representação: destinados a titulares da 
Secretaria de Estado, Subsecretaria, Secretarias Adjuntas, Di-
retoria Geral de Polícia Penal Assessoria de Inteligência do 
Sistema Penitenciário e Corregedoria, Diretores das Unidades 
Prisionais e Supervisores da Área da Segurança; 

II - veículos especiais: destinados ao transporte de pes-
soas presas, escoltas e operações especiais;

III - veículos de serviços comuns: transporte de servido-
res para a realização de serviços diversos;

IV - ambulâncias: destinadas ao atendimento de ocorrên-
cias pré-hospitalares.

§1º Considera-se em serviço o servidor que se encon-
tre em diligência ou deslocamento para execução de atividade 
sob interesse da SEAP.

§2º Os veículos especiais deverão ser conduzidos, pre-
ferencialmente, por Inspetores de Polícia Penal I ou II. 

§3º Os veículos previstos nos incisos II, III e IV deste 
artigo, quando fora de uso, deverão permanecer estacionados, 
respectivamente, no estacionamento ou garagem da Unidade 
Prisional, administrativa ou da sede da SEAP e serão obriga-
toriamente plotados, conforme padrões definidos pelo titular 
da SEAP. 

§4º Os veículos previstos no inciso III deste artigo, se 
destinados ao serviço de monitoração de egressos, estando 
fora de uso, deverão permanecer estacionados, obrigatoria-
mente, junto a unidade administrativa da SEAP ou prédio do 
Poder Judiciário que tenha imediata relação com a natureza 
da atividade.

§5º Todos os veículos serão identificados por prefixo, 
conforme Anexo I - Configuração dos prefixos de identificação 
de veículos, desta norma, com exceção daqueles a que se 
refere o inciso I.

§6º Os veículos a que se refere o inciso III apresenta-
rá de forma ostensiva a indagação “como estou dirigindo?”, 
referenciando o contato telefônico da Ouvidoria do Sistema 
Penitenciário.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DA FROTA

Art. 2º Cabe a SALIP a fiscalização das condições de 
uso dos veículos dos incisos II, III e IV do artigo anterior, com-
petindo a comissão fiscalizadora a avaliação de sinistros de 
seu descumprimento em reuniões a serem realizadas pelo me-
nos 1 (uma) vez ao mês. 

Art. 3º A comissão fiscalizadora de que trata o artigo an-
terior será composta por:

I - secretário(a) adjunto(a) de administração, logística e 
inovação Penitenciária – SALIP;

II - gestor(a) de administração, logística e inovação pe-
nitenciária – ULIP;

III - supervisor(a) administrativo(a) – SAD;

IV - diretor(a) geral de polícia penal – PPMA;

V - gestor(a) de polícia penal – UGPP;

VI - secretário(a) adjunto(a) de atendimento e humaniza-
ção penitenciária – SAAHP;

VII - gestor(a) de atendimento e humanização penitenci-
ária – UGAHP.

§1º A comissão realizará recomendações ao condutor 
por escrito com cópia ao secretário, caso não possua histórico 
de descumprimento das disposições desta normativa.

§2º Na hipótese de histórico do condutor, a comissão irá 
sugerir ao titular da SEAP que encaminhe o fato à CORSIP, 
indicando possíveis condutas irregulares.

§3º A comissão poderá ainda, a depender do caso, arqui-
vá-lo, desde de que devidamente justificado.

Seção I
Das Competências do Serviços Gerais e Transportes

 Art. 4º Caberá ao Serviços Gerais e Transporte – GTR, 
além das atribuições mencionadas no Regimento Interno da 
SEAP, a gestão da frota de veículos oficiais desta SEAP, de-
vendo:

I - manter prontuário individualizado por veículo, nele 
contendo o controle de manutenção de todos os veículos ofi-
ciais da SEAP, inclusive daqueles que as Autoridades Peniten-
ciárias mantém como fiéis depositários;

 II - realizar o controle de entrega e recebimento de 
veículos, seja este uso temporário ou duradouro, conforme 
preenchimento fidedigno do formulário Anexo II - Checklist de 
recebimento/devolução, desta instrução;

 III - gerir os motoristas lotados no setor, atestando o 
controle de frequência e solicitando a concessão de diárias, 
quando for o caso;

IV - alimentar planilha de controle de tráfego dos veículos 
de serviços comuns, conforme modelo apresentado no Ane-
xo III - Controle de tráfego dos veículos de serviços comuns, 
desta norma, além dos locais de estacionamento quando fora 
de uso;

V - gerir o sistema de abastecimentos, zelando pelo 
atendimento da autonomia mínima, conforme cada modelo;

 VI - orientar motoristas e servidores quanto a elabora-
ção de recursos de notificação por infração de trânsito;

 
VII - formalizar os sinistros envolvendo os veículos, ado-

tando as providências pertinentes a cada caso;
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VIII - gerir o sistema de rastreamento veicular;

IX - gerir contratos inerentes a sua área de atuação;

X - gerar, gerir e avaliar estatísticas de desempenho re-
ferentes ao uso dos veículos e os serviços de transporte, pres-
tando relatórios mensais à Unidade Gestora de Administração, 
Logística e Inovação Penitenciária – ULIP e à Supervisão Ad-
ministrativa – SAD.

Parágrafo único. Os controles de uso e conservação 
de veículos previstos nesta Instrução Normativa deverão ser 
adotados por todas as Unidades Prisionais e Administrativas, 
especialmente pela alternância dos plantões.

Seção II
Das Competências dos Motoristas

 Art. 5º Compete aos motoristas lotados no GTR e todos 
os demais condutores:

 I - assumir a direção dos veículos, desde que estejam 
formalmente autorizados pelo GTR, guiando de forma segura 
e em estrita obediência a legislação de trânsito;

II - zelar pela segurança dos conduzidos, conservação, 
higiene dos veículos e economia de combustível;

III - responsabilizar-se pelos danos causados aos veícu-
los, caso seja comprovada a culpa, bem como pelas infrações 
de trânsito cometidas;

IV - abster-se de assinar, no local do acidente, qualquer 
declaração de culpa ou admitir a responsabilidade do ocorrido;

V - revistar minuciosamente o interior do veículo, ao tér-
mino do serviço, a fim de verificar a existência de documentos 
e objetos esquecidos pelos usuários, encaminhando-os ao su-
perior imediato, quando for o caso;

VI - receber o veículo, executar a verificação preventiva, 
comunicando qualquer irregularidade à chefia imediata, sob 
pena de responsabilidade.

Seção III
Das Competências do Rastreamento Veicular

Art. 6º O rastreamento veicular será realizado por pes-
soa designada pelo GTR, tendo este as seguintes competên-
cias:

I - elaborar, todas as terças, o Relatório Semanal de Ras-
treamento de Veicular de Viagem Programada de acordo com 
Anexo IV, desta instrução, dos veículos conduzidos pelos mo-
toristas do GTR;

II - acompanhar diariamente o Sistema Gestor para veri-
ficação de uso indevido dos veículos;

III - encaminhar ao GTR por meio de expediente, Anexo 
V desta norma, as irregularidades identificadas ao longo da 
semana (notificação);

IV - comunicar a empresa prestadora do serviço via sis-
tema (abertura de ticket), sempre que houver avarias nos dis-
positivos;

V - devolver à prestadora de serviço por meio postal to-
dos os aparelhos que apresentarem defeitos;

VI - manter sempre o estoque de dispositivos abastecido 
para caso de substituição;

VII - desempenhar outras atividades que sejam inerentes 
à sua função. 

Art. 7º Os veículos especiais, de serviço comum e am-
bulância terão preferencialmente o serviço de rastreamento 

veicular.

Seção IV
Das Solicitações de Transporte

Art. 8º As solicitações de transporte somente serão reali-
zadas desde que não se tratem de demanda que:

I - podem ser regularmente atendidas pelo transporte co-
letivo já disponibilizado pela SEAP;

II - tenham como solicitante o servidor lotado na unidade 
prisional ou administrativa de destino.

Parágrafo único. O GTR dispõe de veículo de transpor-
te coletivo com horários já pré-definidos para atender as de-
mandas de traslado de servidores entre unidades administrati-
vas e prisionais, racionalizando a utilização da frota existente. 

Art. 9º As solicitações de transporte, que respeitem a 
normatização do artigo anterior, deverão ser realizadas ao 
GTR, por e-mail, até as 17 horas do dia útil anterior à viagem.

 §1º Em caso de urgência, a solicitação poderá ser feita 
via telefone, com o máximo de antecedência.

 §2º Em caso de solicitações de transporte para via-
gens, a serviço da SEAP, estas deverão ser realizadas com ao 
menos 72 horas de antecedência, via memorando, contendo a 
devida justificativa ao GTR e com a assinatura da chefia ime-
diata. 

CAPÍTULO III
DA MANUTENÇÃO, INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E 

ABASTECIMENTO

Seção I
Do Controle de Manutenção

 Art. 10. A manutenção terá as seguintes naturezas:
 
I - preventiva: realizada com base nos registros de qui-

lometragem, obedecendo as manutenções programadas para 
cada veículo;

 II - corretiva: através de prévia análise da situação 
mecânica do veículo por profissional habilitado no GTR, que 
posteriormente o encaminhará a rede credenciada para orça-
mento.

§1º Para fins de manutenção preventiva, o GTR utilizará 
a quilometragem existente no sistema de combustíveis ou ou-
tros meios de informação.

§2º Os veículos somente serão encaminhados à rede 
credenciada de oficinas mediante ciência e autorização da Su-
pervisão Administrativa - SAD e posterior encaminhamento do 
GTR.

§3º O valor máximo dos serviços de manutenção correti-
va para cada categorias de veículo, será: 

I - veículos de passeio: até R$ 1.000,00 (mil reais);
II - caminhonetes/pick-ups/SUV: R$ 1.500,00 (mil e qui-

nhentos reais);
III - caminhão: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

§4º Para a autorização de execução de serviço de natu-
reza corretiva, o GTR deverá providenciar pelo menos 3 (três) 
orçamentos, devendo optar pelo melhor custo-benefício.

§5º Os serviços de manutenção corretiva que ultrapas-
sarem o valor estipulado em cada categoria, além dos 3 (três) 
orçamentos, deverá conter procedimento de atesto do condu-
tor do veículo, do responsável técnico de manutenção do GTR 
e da empresa que realizou o serviço.
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Art. 11. As etapas de atesto de que trata o §5º, compre-
endem a:

 I - o condutor deverá apresentar por meio de expediente 
a necessidade de manutenção, listando possíveis problemas 
a serem sanados;

II - o responsável técnico de manutenção do GTR fará 
análise minuciosa acerca da manutenção solicitada com a fi-
nalidade de reiterá-la ou não;

III - a oficina ratificará o orçamento, e havendo necessi-
dade fazer constar outros serviços;

Seção II
Do Processamento das Infrações de Trânsito

Art. 12. Todo e qualquer servidor que estiver conduzin-
do veículo da SEAP é responsável pelas infrações de trânsito 
nele cometidos, devendo, neste caso:

I - antecipadamente a notificação da infração, registrar o 
competente boletim de ocorrência de preservação de direitos 
junto a Autoridade Policial e remetê-lo ao GTR;

II - após a notificação, adotar as providências previstas 
nesta Instrução Normativa.

Art. 13. Recebida a notificação por infração de trânsito, 
o GTR providenciará:

I - no caso dos veículos oficiais próprios: a intimação do 
servidor, oportunizando a apresentação de recurso à Autorida-
de de Trânsito competente, em até 5 (cinco) dias;

II - no caso dos veículos locados: a intimação o servidor 
para que apresente as razões do recurso ao GTR.

§1º O servidor que não promover o recurso em ambos os 
casos ou o promovendo ter este indeferido, deverá ser comu-
nicado pelo GTR quanto à cobrança da multa, devendo arcar 
com as despesas desta e demais encargos, se houver, apre-
sentando o comprovante do adimplemento ao GTR;

§2º A omissão do GTR em relação a cobrança de multa 
junto ao condutor infrator, bem como omissão deste em rela-
ção as iniciativas descritas neste artigo, implicará na respon-
sabilização de ambos.

§3º Havendo imprecisão ou dúvida quanto a identifica-
ção do condutor do veículo, a responsabilidade pela multa fi-
cará a cargo do supervisor do GTR.

Seção III
Da Gestão de Abastecimento

Art. 14. Cabe ao condutor responsável pelo abasteci-
mento as seguintes cautelas:

I - realizar o controle de saldo por meio de aplicativo pró-
prio, se antecipando a eventuais necessidades de acréscimo; 

II - respeitar o limite autorizado de abastecimento para 
cada tanque, isto é, apenas até a válvula de contenção deste 
disparar;

III - informar a precisa quilometragem apresentada pelo 
marcador presente no painel do veículo.

§1º A responsabilidade pela inserção dos dados de abas-
tecimento através da maquineta apresentada pelo frentista é 
do próprio condutor, que deve verificar se a quilometragem 
indicada no canhoto é a mesma do veículo, não podendo ser 
atribuída responsabilidade a terceiros por eventuais erros.

 §2º Na hipótese de erro o condutor deverá cancelar a 

operação e realizá-la de forma correta, não sendo possível de-
verá comunicar imediatamente ao GTR para que sejam toma-
das as devidas providências.

§3º O não atendimento das previsões contidas neste ar-
tigo resultarão na não autorização do abastecimento pelo pró-
prio sistema.

Art. 15. Compete ao GTR a gestão do sistema de abas-
tecimentos, consistindo em:

I - cadastrar usuários e orientar quanto as condições de 
uso;

II - manter atualizados os parâmetros de autonomia míni-
ma e máxima de veículos;

§1º As justificativas para acréscimo de saldo deverão ser 
redirecionadas para a SAD.

§2º Só serão consideradas pertinentes as solicitações 
de acréscimo de saldo que apresentem Ordem de Missão ou 
equivalente que as justifiquem.

§3º A autorização de acréscimo de saldo combustível de-
verá ser arquivada no prontuário do veículo.

§4º Os acréscimos de saldo somente serão autorizados 
pela SAD nos dias úteis e em horário comercial.

§5º A SAD promoverá, trimestralmente, auditoria do sis-
tema de abastecimentos.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. A utilização dos veículos oficiais de serviço co-
mum desta SEAP deve ser voltada exclusivamente para a rea-
lização de atividades sob interesse do serviço público, e dentro 
da jurisdição da unidade do condutor, salvo quando houver au-
torização expressa do GTR. 

§1º Fica proibida a condução regular em viaturas, de ser-
vidores no itinerário de casa para o local de trabalho.

§2º É vetado confiar a condução de veículos oficiais a 
terceiros não autorizados.

Art. 17. Os condutores em cargos de direção ou supervi-
são que necessitarem realizar missões fora da jurisdição auto-
rizada, deverão comunicar de imediato ao GTR.

Art. 18. Para a condução dos veículos especiais deverá 
ser observado o art. 145, inciso IV, do Código de Trânsito Bra-
sileiro, devendo todos os condutores serem habilitados com a 
necessária categoria e para a Condução de Veículos de Emer-
gência.

Art. 19. Os veículos destinados a atividades voltadas à 
inteligência e ressalvados pelo interesse da segurança peni-
tenciária, incompatíveis com a identificação oficial, poderão 
dispensar a plotagem e ter placas não oficiais, ficando o seu 
uso sujeito a regime especial de controle, em conformidade 
com o art. 116 da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art. 20. Em caso de acidente com danos a terceiros ou a 
veículo oficial do Estado, o condutor do veículo deverá acionar 
perícia oficial disponível, para fins de formalização da ocor-
rência.

Art. 21. A Supervisão Administrativa - SAD, semestral-
mente, deverá realizar recadastramento de todos os veículos 
que compõem a frota, com a especial finalidade de avaliar a 
conservação destes.

Art. 22. Havendo necessidade, o GTR atualizará os do-
cumentos de uso operacional citados nesta Instrução Norma-
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tiva.

Art. 23. Os casos omissos nesta Instrução Normativa 
serão solucionados pelo titular da Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária.

Art. 24. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação, 

Art. 25. Fica revogada a Instrução Normativa nº. 07, de 
19 de julho de 2018. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I 
CONFIGURAÇÃO DOS PREFIXOS DE

 IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS

ANEXO II
CHECKLIST DE RECEBIMENTO/DEVOLUÇÃO

ANEXO III
CONTROLE DE TRÁFEGO DOS VEÍCULOS DE

 SERVIÇOS COMUNS

ANEXO IV
Relatório Semanal de Rastreamento

ANEXO V
EXPEDIENTE DE IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS 

AO LONGO DA SEMANA (NOTIFICAÇÃO)

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA  Nº 52, DE  10 DE MARÇO 
DE 2021.

Institui o Regimento de Uniformes da 
Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária do Estado do Maranhão dá 
outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3° do 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual n°. 33.332, de 
13 de setembro de 2017,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Instituir e disciplinar o emprego, a utilização, a 
distribuição e a aquisição de uniformes, suas peças e acessó-
rios, bem como os materiais destinados a sua confecção e a 
tipografia ostentada, desta Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária – SEAP.

§1º Fardamento e uniforme são denominações de um 
mesmo conceito, nos termos deste Regimento.

§2º As peças de uniforme previstos neste Regimento se-
rão detalhadas no Catálogo de Uniformes.

Art. 2º Para efeito desta normativa, entende-se por:

I - renovação contratual: inovação em parte ou no todo 
para a continuação da execução com o mesmo contratado;

II - prorrogação contratual: prolongamento do prazo de 
vigência estabelecido com o mesmo contratado e nas mesmas 
condições.

CAPÍTULO II
DA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO

Art. 3º O uniforme a que se refere este Regimento será 
adquirido:

I - mediante indenização prevista na Lei nº. 10.738, de 
12 de dezembro de 2017, através dos estabelecimentos cre-
denciados;

II - por meio de fornecimento discricionário da Secretaria 
Adjunta de Administração, Logística e Inovação Penitenciária 
– SALIP; e

III - via aquisição adicional do servidor, desde que obede-
cidos os requisitos previstos neste Regimento.

Art. 4º Poderá ser fornecido às unidades e grupamentos 
os itens previstos nos artigos 26 a 32 da Portaria SEAP nº. 
761, de 11 de novembro de 2015.

§1º O Diretor-Geral de Polícia Penal do Estado do Mara-
nhão poderá conceder e autorizar cautela individual de colete 
balístico, observados os requisitos legais.

 §2º O Agente Público poderá optar entre os equipamen-
tos fornecidos ou os próprios, mediante autorização da chefia 
imediata e condições deste Regimento.

Seção I

Da Aquisição e Aproveitamento de Itens de Uniforme

Art. 5º Ao servidor da Guarda Prisional, impõe-se como 
sendo item de aquisição obrigatória:

I - se recém ingressado nos quadros da SEAP:

a) 01 (um) gorro com pala; 

b) 02 (duas) peças superiores, podendo ser camisa ou 
canícula;

c) 02 (duas) calças, podendo ser tática operacional ou 
social;

d) 01 (um) coturno preto;

e) 01 (um) cinto de nylon preto;

f) 04 (quatro) máscaras de proteção, preferencialmente 
preta e lavável.

Parágrafo único. Aos ingressantes na Guarda Prisional, 
é obrigatória a aquisição mínima dos itens constantes neste 
artigo em até 30 (trinta) dias, após a contratação ou nomea-
ção: 

II - se já pertencente a Guarda Prisional e comprovado 
o aproveitamento dos itens relacionados nas alíneas “a”, “d” e 
“e” do inciso anterior:

a) 02 (duas) peças superiores, podendo ser camisa ou 
canícula;

b) 02 (duas) calças, podendo ser tática operacional ou 
social;

c) 04 (quatro) máscaras de proteção, preferencialmente 
preta e lavável.

Art. 6º A máscara de proteção individual passa a compor 
como item obrigatório o uniforme da Guarda Prisional, entre-
tanto, sua aquisição com verba indenizatória poderá ser facul-
tativa. 

Art. 7º Respeitadas as aquisições obrigatórias, todos os 
servidores da Guarda Prisional deverão utilizar o saldo integral 
do auxílio uniforme para a aquisição de itens complementares 
relacionados no Anexo II.

Art. 8º Os itens complementares de que trata o Anexo II 
poderão ser adquiridos em qualquer estabelecimento comer-
cial, desde que comprovado a realização da despesa através 
da respectiva nota fiscal, dentro dos prazos previstos neste 
regimento.

Seção II
Da Aquisição Complementar com Recursos Próprios

Art. 9º O servidor poderá realizar a aquisição comple-
mentar de uniforme em qualquer estabelecimento comercial, 
conforme critérios estabelecidos no anexo desta Instrução 
Normativa.

CAPÍTULO III
DO USO, CONDIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO UNIFORME E 

SEUS ACESSÓRIOS

Seção I
Das Condições Gerais

Art. 10. Os uniformes são de uso obrigatório em serviço 
a todos os servidores que compõem a Guarda Prisional da 
ativa nas unidades subordinadas a SEAP e em operações de 
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toda natureza realizadas em qualquer parte do território nacio-
nal, obedecidas as especificações contidas neste Regimento.

Art. 11. É vedada a utilização do uniforme fora do ser-
viço, exceto em casos excepcionais, desde que devidamente 
autorizados.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos 
casos em que o uso do uniforme possa comprometer o resul-
tado da operação ou diligência, desde que devidamente dis-
pensada a utilização ao setor, grupamento ou atividade pelo 
titular da SEAP.

Art. 12. É vedada a alteração das características do uni-
forme definido nesta Instrução Normativa, incluindo a aplicação 
de insígnias, brasões, siglas ou outras marcas não autoriza-
das, bem como sobrepor estas, caso em que os responsáveis 
pelas alterações serão sujeitos às sanções cabíveis.

Parágrafo único. Fica vedado o uso de adereços apa-
rentes, como colares, pulseiras metálicas, piercings e outros 
acessórios similares que possam prejudicar a segurança, sal-
vo a utilização de relógios, óculos, alianças, e brincos peque-
nos.

Art. 13. Os Agentes Públicos comissionados nesta SEAP 
e os membros da Guarda Prisional deverão obedecer, obriga-
toriamente, as seguintes condições de uso: 

I - somente poderá utilizar uniforme e acessórios previs-
tos neste Regimento e em conformidade com o Catálogo de 
Uniforme; 

II - a calça do uniforme operacional deverá ser utilizada 
com elástico embutido ou bombacha militar ou outro meio que 
impeça a sobreposição do coturno ou bota tática;

III - uso meia/meião na cor preta;

IV - deverão ser utilizadas presilhas em nylon pretas ou 
de velcro para fixação do cinturão tático ao cinto, quando for 
o caso;

V - será admitido o uso da gandola ou camisa de com-
bate dobrada no seguinte padrão: 02 (dois) dedos acima do 
cotovelo com dobra de 04 (quatro) dedos;

VI - a gandola deverá ser fechada até a altura do pes-
coço;

VII - a dispensa de uso da gandola, dentro das depen-
dências das unidades, pode ser realizada pelo Diretor Geral 
ou superior;

VIII - fica vedado o uso incompleto do uniforme, salvo 
o Agente Público fora do Estado do Maranhão, quando o in-
dicarem as condições particulares da área e mediante auto-
rização, poderá utilizar peça de uniforme não prevista neste 
Regimento;

IX - o Agente Público que não estiver usando o mesmo 
uniforme dos demais componentes da equipe será excluído da 
diligência, salvo nos casos em que esta equipe é constituída 
de frações destinadas a executar tipos de atividades diferen-
tes, quando esta regra deverá ser seguida em cada fração.

Art. 14. O uniforme deverá estar em condições de uso, 
sem alteração da tonalidade original e devidamente lavados e 
passados, não sendo admitido o uso de uniformes desbota-
dos, puídos, rasgados ou manchados, que serão considerados 
impróprios.

Art. 15. Considerar-se-á igualmente impróprio para o 
uso o uniforme que impossibilite as identificações do Sistema 
Penitenciário do Maranhão, da lotação ou do servidor, bem 
como aquele que apresentar desgastes que comprometam a 
imagem do servidor e da Instituição.

Parágrafo único. O uniforme considerado impróprio 
para o uso deverá ser destruído, por determinação do gestor 
máximo da lotação, na presença de duas testemunhas, após o 
recebimento de novo uniforme.

Art. 16. Todo e qualquer servidor componente da Guarda 
Prisional, mesmo que ocupante de cargo ou função, de asses-
sora¬mento ou direção, se em atividade operacional, está obri-
gado ao uso do uniforme, enquanto for mantida essa condição.

Seção II
Das Condições Específicas

Art. 17. Deverão ser observadas, ainda, as seguintes 
exigências:

I - a utilização de óculos de sol é permitida em locais 
abertos e em cores discretas;

II - o servidor que atue em atividades operacionais de 
segurança, caso possua cabelo comprido, deverá utilizar, obri-
gatoriamente, este preso, devendo, no caso do sexo feminino, 
preferencialmente, utilizar o penteado “coque”, sendo admitido 
somente o uso de maquiagem discreta;

III - os membros da Guarda Prisional deverão ainda usar 
os cabelos sempre penteados, com corte adequado, obser-
vando o disposto no inciso II deste artigo;

IV -  usar sapatos ou coturnos limpos e adequados ao 
uniforme, para a comodidade no trabalho e uma boa apresen-
tação; 

V - o servidor ocupante de cargo da Guarda Prisional do 
sexo masculino deverá:

a) manter, preferencialmente, o cabelo cortado no pa-
drão social baixo e com o pé do cabelo feito, sendo vedado 
a utilização dos cortes tipo moicano, surfista, com topete ou 
“dreadlocks”, salvo no caso de motivo religioso;

b) manter a barba, o bigode, as costeletas e o cavanha-
que sempre devidamente aparados;

§1º O servidor ocupante de cargo da Guarda Prisional 
somente poderá assumir seu posto de trabalho devidamente 
uniformizado, com aparência física em condições satisfatórias 
e condizentes com o exercício de sua função;

§2º O uso do coturno ou bota tática são obrigatórios na 
atividade operacional, sendo vedada a substituição destes por 
qualquer outro tipo de calçado, devendo ainda estar em boas 
condições de uso, limpo e engraxado.

Seção III
Do uso dos Especialistas, Técnicos Penitenciários e 

demais cargos

Art. 18. O uniforme dos Especialistas, Técnicos Peniten-
ciários e demais cargos será obrigatório a partir do forneci-
mento pela SEAP.

§1º O fornecimento de uniforme será anual, conforme 
cronograma a ser divulgado pela SALIP.

§2º Até o fornecimento dos itens previstos neste artigo, 
o servidor poderá adquirir estes por outros meios, desde que 
atendidos os termos deste Regimento.

 Art. 19. Os uniformes tratados nesta seção deverão 
atender aos seguintes padrões:

I - camiseta verde musgo gola polo modelo 3D;
II - scrub e calça com cordão e elástico verde água para 

os profissionais da saúde modelo 4D.

§1º Recomenda-se o uso de calça preta e calçado preto 
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Instrução Normativa:

I - todos os brevês, insígnias, símbolos, brasões e dis-
tintivos, tamanhos, cores e a identidade visual da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Ma-
ranhão;

II - o uso de brevês, insígnias, símbolos, brasões e dis-
tintivos, inclusive aqueles de participação em cursos como ins-
trutor ou aluno.

Art. 23. Poderão ser utilizadas, fixado na parte frontal 
direita da peça superior do Uniforme, acima do cargo, apenas:

I - um brevê de curso reconhecido pela Academia de 
Gestão Penitenciária – AGPEN, como aluno ou instrutor; ou

II - uma comenda ou medalha, concedida por Município, 
Órgão do Estado ou União. 

Seção V
Da Fiscalização Diária

Art. 24. Compete às respectivas chefias imediatas a fis-
calização do fiel cumprimento das condições previstas neste 
Regimento.

 Parágrafo único. No caso das Unidades Prisionais 
cabe ao Diretor de Segurança ou Adjunto e na ausência deste, 
ao Chefe de Plantão, bem como ao Supervisor ou seu subs-
tituto imediato, no caso das supervisões e demais lotações, a 
orientação e fiscalização quanto ao uso do uniforme, de acor-
do com este Regimento.

Art. 25. No início de cada plantão deverá ser realizado 
o chamamento pré-turno para checagem de cumprimento do 
padrão.

Art. 26. Caso o Agente Público não cumpra a legislação 
vigente quanto ao uso do uniforme, o mesmo deverá ser no-
tificado, registrando o fato em Comunicado de Ocorrência e 
posteriormente encaminhar este para conhecimento da Corre-
gedoria do Sistema Penitenciário. 

Art. 27. A omissão da chefia imediata indicada quanto 
ao que disciplina artigo anterior sujeitará ambos às sanções 
administrativas cabíveis.

Art. 28.  A Supervisão de CFTV – STV deverá informar à 
Unidade Gestora de Modernização e Articulação Institucional – 
UGMI, qualquer descumprimento a este Regimento. 

CAPÍTULO IV
DO CONTROLE DE UNIFORME

Art. 29. O controle de aquisição consiste no preenchi-
mento de formulário específico fornecido pela SALIP, o qual 
será arquivado na pasta funcional do servidor, sob responsa-
bilidade dos seguintes setores, conforme organização que se 
segue:

I - se lotado em Unidade Prisional: à Direção Administra-
tiva e de Atendimentos ou Direção Adjunta, conforme o caso;

II - se lotado em Supervisão, Núcleo ou Serviço: ao chefe 
imediato;

III - se ocupante de cargo em comissão de Secretário Ad-
junto ou Diretor-Geral de PPMA, Gestor, Diretor da Academia 
de Gestão Penitenciária, Chefe de Assessoria: à Subsecreta-
ria de Estado de Administração Penitenciária.

§1º Os prontuários poderão ser disponibilizados a quem 
interessar, para fins de fiscalização.

§2º A unidade de exercício do servidor deverá encami-
nhar o formulário próprio de controle de aquisição sempre que 
demandado pela SALIP, o qual conterá nome, matricula, data 

sem massa metálica, quando se tratar do modelo 3D.

§2º Deverá ser observado pelo servidor ocupante dos 
cargos previstos nesta Seção as exigências de vestuário apli-
cáveis a cada classe profissional, de acordo com o normativo 
próprio de órgão competente.

Seção IV
Das Identificações e Símbolos

Art. 20. É obrigatório o uso da identificação, que obede-
cerá às seguintes condições:

I - do lado direito do peito: 

a) inscrição bordada na peça contendo nome ou so-
brenome do servidor, fator RH e grupo sanguíneo, que deve-
rão constar na camisa, gandola e no colete, conforme especi-
ficações contidas no Catálogo de Uniformes;

b) comenda, medalha ou brevê.

II - do lado esquerdo do peito: 

a) inscrição bordada na peça contendo o cargo ocu-
pado, conforme lista constante no Anexo III e especificações 
contidas no Catálogo de Uniformes;

b) brasão da SEAP, conforme padrão definido no Ca-
tálogo de Uniformes;

III - na manga direita: 

a) 01 (uma) única manicaca de curso de especializa-
ção, tático ou outro reconhecido pela AGPEN;

b) bandeira do Maranhão;

c) braçal, no caso do Chefe de Plantão (CP), Líder de 
Equipe (LE) e Líder de Portaria (LP).

IV - na manga esquerda: 

a) 01 (um) listel com a inscrição da sigla do setor de 
lotação;

b) bandeira do Brasil.

§1º O brasão de que se trata o inciso II, alínea “b” deverá 
ser:

I - dourado com inscrito Polícia Penal: quando se tratar 
de Inspetores de Polícia Penal;

II - dourado com inscrito Sistema Penitenciário: quando 
se tratar de servidores em cargo de gestão que não sejam 
Inspetores de Polícia Penal;

§2º Os grupamentos específicos obedecerão as mes-
mas condições previstas neste artigo, devendo ainda afixar o 
brasão do grupamento na manga direita e a bandeira do Esta-
do do Maranhão na manga esquerda.

§3º A identificação a que se refere as alíneas “a” dos inci-
so I e II deste artigo, quando se tratar do Uniforme de Passeio 
12A e 1D, será feita por meio de adereço específico, que deve-
rá ser fixado na tampa do bolso da peça superior. 

§4º O uniforme de passeio previsto no parágrafo anterior, 
é de uso exclusivo dos Inspetores de Polícia Penal, bem como 
dos servidores quem ocupem cargo gestão.

Art. 21. É obrigatória a utilização das siglas conforme 
detalhamento apresentado no Anexo III deste Regimento.

Art. 22. Deverá ser definido e revisado anualmente, em 
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do recebimento, lote e descrição das peças distribuídas.

CAPÍTULO V
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Seção I
Do Procedimento 

 Art. 30. O servidor ocupante de cargo da Guarda Prisio-
nal deverá apresentar à chefia imediata, conforme disposição 
do artigo anterior, cópia das notas fiscais, através das quais 
comprovará a aquisição dos itens de uniforme e/ou acessórios 
previstos nesta normativa da seguinte forma: 

I - se efetivo: até o último dia útil do mês de julho do ano 
de recebimento da verba;

II - se temporário: sempre que houver renovação, prorro-
gação ou rescisão.

Parágrafo único. Todos os contratos de temporários 
deverão constar a obrigação de prestar contas nas hipóteses 
previstas do inciso II deste artigo.

Art. 31. A chefia imediata deverá consignar na nota a 
contrafé de conformidade, com data, assinatura e carimbo.

Parágrafo único. A unidade de exercício do servidor 
deverá encaminhar o controle de aquisição dos uniformes à 
SALIP no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o final dos prazos 
estabelecidos nos incisos I e II do artigo anterior.

Art. 32. Realizada a prestação de contas do ano em 
exercício, fica autorizado ao servidor efetivo apresentar as no-
tas das despesas realizadas a partir 1º de agosto do ano cor-
rente, junto a prestação de contas do exercício (ano) seguinte.

Seção II
Das implicações à ausência da Prestação de Contas

Art. 33. A ausência da prestação de contas ou a realiza-
ção de forma parcial, referente as aquisições previstas neste 
Regimento, impede o servidor de receber a indenização no 
exercício seguinte.

Art. 34. Caso o Agente Público não realize a prestação 
de contas e tenha o contrato rescindido, este terá a quantidade 
de parcelas recebidas deduzidas de sua verba rescisória.

 

Parágrafo único. Se a verba rescisória for insuficiente 
para dedução a que se refere o artigo anterior, cabe a esta 
SEAP a realização da cobrança nos termos da lei.

 
Art. 35. A SALIP, quando necessário à rastreabilidade, 

solicitará ao fornecedor credenciado a relação de servidores 
que já adquiriram peças de uniforme.

Parágrafo único. A relação indicada no caput deste arti-
go deve conter, no mínimo, nome, matrícula e cargo ou função 
de cada Agente Público e o equipamento ou peças de unifor-
me adquiridos, além do lote de cada item.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. O Agente Público aposentado ou de qualquer 
outra forma desligado do serviço, não poderá utilizar o unifor-
me, insígnia e distintivos.

Parágrafo único. Salvo autorizado pelo Secretário de 
Estado de Administração Penitenciária, em virtude de suas 
relevantes colaborações ao Sistema Penitenciário Mara-
nhens¬e, poderá o Agente Público desligado manter peças de 
uniforme para o uso em eventos e reuniões solenes.

Art. 37. A utilização de uniforme diverso daquele defini-
do nesta Instrução Normativa, bem como a utilização fora de 
horário de serviço ou sua utilização por pessoa ou funcionário 
não autorizado, resultará na aplicação das sanções cíveis, ad-
ministrativas e penais cabíveis.

Art. 38. Todas as peças de uniforme adquirido median-
te o emprego do auxílio uniforme ou distribuídos, pertencem 
a SEAP, devendo ser recolhidas em virtude de falecimento, 
exclusão, dispensa, exoneração, rescisão de contrato ou de-
missão do Agente Público ou destruídas, se impróprias para o 
uso, conforme definido neste Regimento.

Art. 39. Em caso de remoção para lotação de destino 
que exija o uso de padrão de uniforme diferente da lotação de 
origem, fica obrigatória a aquisição nos seguintes prazos:

I - se remoção a pedido: aquisição imediata;

II - se remoção de ofício: aquisição em até 30 (trinta) 
dias.

Art. 40. É vedada a comercialização dos uniformes entre 
servidores nas dependências desta Secretaria e suas unida-
des, salvo se formalmente autorizado, nos termos do respec-
tivo Edital.

Art. 41. Os casos omissos nesta norma serão dirimidos 
pelo titular da SEAP.

Art. 42. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogada a Instrução Normativa nº 
33, de 17 abril de 2020.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA 
Secretário de Estado da Administração Penitenciária

ANEXO I
Catálogo de Uniformes

Disponível em www.seap.ma.gov.br 

ANEXO II
Acessórios não Obrigatórios de Aquisição Autorizada

ITEM ACESSÓRIO LIMITE
1. Abafador 01 (um)
2. Algema de pulso de corrente 01 (um)
3. Algema de pulso de dobradiça 01 (um)
4. Bandoleira preta 01 (um)
5. Bastão retrátil 01 (um)
6. Bermuda térmica preta 03 (três)
7. Binóculos preto ou verde oliva 01 (um)
8. Bornal preto 01 (um)
9. Bombacha (par) 01 (um)

10. Camisa térmica (preta) 01 (uma)
11. Caneleira preta (par) 01 (um)
12. Canivete 01 (um)
13. Cantil com porta cantil 01 (um)
14. Capa de chuva transparente  02 (duas)
15. Capa de colete do tipo tática e acessórios cor 

preta
02 (duas)

16. Capacete tático de operação preto 01 (um)
17. Chave de algema 03 (três)
18. Cinto operacional e/ou tático preto 03 (três)
19. Cinto de nylon preto 01 (um)
20. Cobertura boonie hat (uso exclusivo em 

treinamento)
01 (um)

21. Cofre (guarda armas) 01 (um)
22. Coldre preto 02 (dois)
23. Cotoveleira preta (par) 01 (uma)
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24. Coturno ou bota tática 02 (dois)
25. Distintivo padrão SEAP (conforme Catálogo de 

Uniformes)
01 (um)

26. Faca tática com cabo preto 01 (uma)
27. Fiel retrátil preto 01 (um)
28. Filtro para máscara contra gases OC e CS 02 (dois)
29. Joelheira preta (par) 01 (um)
30. Kit de limpeza de armamento compatível com o 

acervo da SEAP
01 (um)

31. Kit tático primeiros socorros / APH 01 (um)
32. Lanterna tática 01 (uma)
33. Luva tática preta 01 (um)
34. Máscara contra gases OC e CS 01 (uma)
35. Meia ou meião preto (incluindo a de compressão) 03 (três)
36. Mochila tática preta ou verde oliva 01 (uma)
37. Óculos de proteção incolor com armação preta 03 (três)
38. Porta algema preto 01 (um)
39. Porta carregador preto 01 (um)
40. Porta funcional padrão SEAP (conforme Catálogo 

de Uniformes)
01 (um)

41. Porta tonfa 02 (dois)
42. Porta torniquete 01 (um)
43. Sapato social preto 01 (um)
44. Tênis predominantemente preto 01 (um)
45. Torniquete Tático 01 (um)

ANEXO III
Relação de Cargos - para bordado/sutache

CARGO POR EXTENSO SIGLA
Diretor da AGPEN DIR. AGPEN

Diretor de Unidade Prisional DIRETOR
Diretor de Segurança DIR. SEGURANÇA

Diretor Administrativo e Atendimentos DIR. ADM. ATEND.
Diretor Adjunto DIR. ADJUNTO

Chefe de Serviço ou Assessoria CH. ASSESSORIA
Supervisor SUPERVISOR

Gestor de Unidade GESTOR
Secretário Adjunto SEC. ADJUNTO

Diretor-Geral de Polícia Penal DIR. GER. PP

Relação de Siglas de Lotação - (Listel)

ESTRUTURA SIGLA
I - Administração Superior:
a) Conselho Penitenciário do Estado; CONPEN
b) Secretário de Estado; -
c) Subsecretário; -
II - Unidades de Assessoramento Direto ao Secretário:  
a) Gabinete do Secretário; GABSEC
b) Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas; ASPLAN
c) Assessoria Jurídica; ASSJUR
d) Assessoria de Inteligência do Sistema Penitenciário; ASIPEN
e) Assessoria de Comunicação; ASSCOM
f) Assessoria de Processo Seletivo; PROSEL
g) Comissão Permanente de Apuração de Responsabilidade em 
Licitações e Contratos de Controle Interno; COMPAC

h) Comissão de Processamento de Diárias; CPD
i) Corregedoria do Sistema Penitenciário; CORSIP
j) Ouvidoria do Sistema Penitenciário; OUVPEN
k) Fundo Penitenciário Estadual FUNPEN
III - Unidades de Suporte Operacional:  
a) Secretaria Adjunta de Administração, Logística e Inovação 
Penitenciária: SALIP

1. Unidade Gestora de Administração, Logística e Inovação 
Penitenciária; ULIP

1.1. Supervisão de Gestão de Pessoas: SGP
1.1.1. Serviço de Folha de Pagamento; FPG
1.1.2. Serviço de Direitos e Deveres; DDV
1.1.3. Serviço de Assistência Biopsicossocial aos Servidores; ABS
1.2. Supervisão Administrativa: SAD

1.2.1. Serviço de Material e Patrimônio; MPA
1.2.1.1. Setor de Almoxarifado; AMX
1.2.2. Serviços Gerais e Transportes; GTR
1.3. Supervisão Financeira: SFI
1.3.1. Serviço de Execução Orçamentária; EOR
1.3.2. Serviço de Controle Contábil-Financeiro; CCF
1.3.3. Serviço de Convênios e Contratos; CCO
1.3.4. Serviço de Prestação de Contas; PCO
1.4. Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação; FCA
1.5. Serviço de Termo de Referência e Cotação; TRC
1.6. Supervisão de Recursos Tecnológicos: SRT
1.6.1. Serviço de Operação e Suporte; OPS
1.6.2. Serviço de Suporte e Gerenciamento de Redes; GRE
2. Unidade Gestora de Obras e Serviços de Engenharia; UGSE
3. Unidade Gestora de Manutenção e Automação; UGMA
b) Comissão Setorial de Licitação; CSLIC
IV - Unidades de Atuação Programática:  
a) Polícia Penal do Estado do Maranhão: PPMA
1. Unidade Gestora de Polícia Penal: UGPP
1.1. Supervisão de Apoio Logístico; SAL
1.2. Supervisão de Gestão de Vagas; SGV
1.3. Supervisão de Segurança Interna: SSI
1.4. Supervisão de Segurança Externa: SSE
1.4.1. Núcleo de Escolta e Custódia; NEC
1.5. Grupo Especial de Operações Penitenciárias - GEOP; GEOP
1.6. Supervisão de Procedimento Disciplinar; SPD
b) Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária: SAAHP
1. Unidade Gestora de Atendimento e Humanização Penitenciária: UAHP
1.1. Supervisão de Saúde; SSA
1.2. Supervisão de Assistência Psicossocial; SPS
1.3. Supervisão de Educação; SED
1.4. Supervisão de Assistência Religiosa; SAR
1.5. Supervisão de Reintegração Social; SRS
1.6. Supervisão de Assistência às Famílias; SAF
1.7. Supervisão de Assistência Jurídica; SAJ
1.8. Supervisão da Comissão Técnica de Classificação. SCT
2. Unidade Gestora de Profissionalização, Trabalho e Renda: UGTR
2.1. Supervisão de Profissionalização e Parcerias; SPP
2.2. Supervisão de Orçamento, Controle e Produção; SCP
2.3. Supervisão de Renda Prisional; SRP
c) Secretaria Adjunta de Modernização e Articulação Institucional; SAMOD
1. Unidade Gestora de Modernização e Articulação Institucional UGMI
1.1. Supervisão de Modernização Institucional; SMI
1.2. Supervisão de Informação e Tecnologia; SIT
1.3. Supervisão de Desenvolvimento de Sistemas; SDS
1.3.1. Serviço de Suporte a Banco de Dados; BDD
1.4. Supervisão de Monitoração Eletrônica; SME
1.5. Supervisão de Circuito Fechado de Televisão - CFTV; STV
1.6. Supervisão de Gestão de Alvarás; SGA
1.7. Supervisão da Metodologia da Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados - APAC e Cogestão; SMA

d) Academia de Gestão Penitenciária do Maranhão: AGPEN
1. Supervisão de Gestão Interna; SGI
2. Supervisão de Gestão Pedagógica; SPG
3. Supervisão de Gestão Administrativa; SAA
e) Unidades Prisionais de Ressocialização: UPR
1. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 1; UPSL 1
2. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 2; UPSL 2
3. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 3; UPSL 3
4. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 4; UPSL 4
5. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 5; UPSL 5
6. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 6; UPSL 6
7. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 7; UPSL 7
8. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 8; UPSL 8
9. Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 9; UPSL 9
10. Unidade Prisional de Ressocialização de Segurança Máxima; UPMAX
11. Unidade Prisional de Ressocialização Feminina; UPFEM
12. Unidade Prisional de Ressocialização do Olho D’Água; UPODA
13. Unidade Prisional de Ressocialização do Monte Castelo; UPMTC
14. Unidade Prisional de Ressocialização do Anil; UPANL
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15. Unidade Prisional de Ressocialização de Paço do Lumiar; UPPDL
16. Unidade Prisional de Ressocialização Rosário; UPROS
17. Unidade Prisional de Ressocialização de Chapadinha; UPCHA
18. Unidade Prisional de Ressocialização de Itapecuru-Mirim; UPITP
19. Unidade Prisional de Ressocialização de Viana; UPVIN
20. Unidade Prisional de Ressocialização de Coroatá; UPCRA
21. Unidade Prisional de Ressocialização de Codó; UPCDO
22. Unidade Prisional de Ressocialização de Timon; UPTIM
23. Unidade Prisional de Ressocialização de Caxias; UPCAX
24. Unidade Prisional de Ressocialização de Presidente Dutra; UPPSD
25. Unidade Prisional de Ressocialização de Bacabal; UPBBL
26. Unidade Prisional de Ressocialização de Santa Inês; UPSTI
27. Unidade Prisional de Ressocialização de Zé Doca; UPZDA
28. Unidade Prisional de Ressocialização de Pinheiro; UPPHO
29. Unidade Prisional de Ressocialização de Carutapera; UPCAR
30. Unidade Prisional de Ressocialização de Cururupu; UPCRP
31. Unidade Prisional de Ressoci1alização de Imperatriz; UPITZ
32. Unidade Prisional de Ressocialização de Açailândia; UPACA
33. Unidade Prisional de Ressocialização de Porto Franco; UPPFR
34. Unidade Prisional de Ressocialização de Davinópolis; UPDVN
35. Unidade Prisional de Ressocialização de Balsas; UPBLS
36. Unidade Prisional de Ressocialização de Grajaú; UPGRA
37. Unidade Prisional de Ressocialização de Governador Nunes 
Freire; UPGNF

38. Unidade Prisional de Ressocialização de Carolina; UPCLA
39. Unidade Prisional de Ressocialização de Tutóia; UPTTA
40. Unidade Prisional de Ressocialização de Barra do Corda; UPBDC
41. Unidade Prisional de Ressocialização de Colinas; UPCLN
42. Unidade Prisional de Ressocialização de São João dos Patos; UPSJP
43. Centro de Observação Criminológica e Triagem de São Luís. COCTS
44. Casa de Assistência ao Albergado e Egresso de São Luís; CAAES
45. Penitenciária Regional de São Luís; PRSLZ
46. Penitenciária Regional de Timon; PRTIM
47. Penitenciária Regional de Pedreiras; PRPDR
48. Penitenciária Regional de Pinheiro; PRPHO
49. Penitenciária Regional de Imperatriz; PRITZ
50. Penitenciária Regional de Bacabal; PRBBL
51. Penitenciária Regional de Governador Nunes Freire; PRGNF
52. Penitenciária Regional de Brejo. PRBRJ
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 57, DE 09 DE ABRIL 
DE 2021

Dispõe sobre a rotina da Unidade de 
Ressocialização de Segurança Máxima 
– UPMAX.

Considerando o início das atividades na Unidade Prisio-
nal de Ressocialização de Segurança Máxima – UPMAX, e 
que para seu bom funcionamento se faz necessária a regula-
mentação de procedimentos e critérios específicos;

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3° do 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual n° 33.332, de 
13 de setembro de 2017, 

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO INICIAL

Art. 1º Regulamentar os procedimentos específicos ne-
cessários à gestão de inclusão, custódia e exclusão de presos 
da Unidade Prisional de Ressocialização de Segurança Máxi-
ma - UPMAX

CAPÍTULO II 
DA DESTINAÇÃO

 Art. 2º A UPMAX é destinada à custódia e ressocializa-
ção de presos do sexo masculino, cujos históricos comporta-
mentais e circunstâncias recomendem suas inclusões, atendi-
dos critérios subjetivos e objetivos fixados neste instrumento.

Seção I
Do Procedimento de Inclusão e Exclusão

Art. 3º Os pedidos de inclusão e exclusão de apenados 
para a Unidade Prisional de Ressocialização de Segurança 
Máxima – UPMAX poderão ser realizados na forma adminis-
trativa ou judicial.

Parágrafo único. Na forma administrativa poderá ser 
solicitada pelas seguintes autoridades:

I - Secretário de Estado de Administração Penitenciária;

II - Subsecretário de Estado de Administração Peniten-
ciária;

III - Diretor Geral de Polícia Penal;
 
IV - Gestor de Polícia de Penal;

V - Chefe Assessoria de Inteligência Penitenciária;

VI - Diretor Geral de Unidade Prisional.

Art. 4º As solicitações previstas no artigo anterior serão 
deliberadas de maneira colegiada por pelo menos 3 (três) das 
autoridades mencionadas com exceção do Diretor Geral de 
Unidade Prisional.

Paragrafo único. As circunstâncias emergenciais de ris-
co atual ou iminente à integridade física do preso ou servido 
público, e/ou a ordem e disciplina do ambiente prisional, auto-
rizam a imediata inclusão na UPMAX determinada pelo Diretor 
Geral de Polícia Penal e/ou Gestor de Polícia Penal.

Art. 5º O perfil do preso a ser transferido para a UPMAX 
deverá observar, prioritariamente, as seguintes circunstâncias:

 I - ter o preso indícios de envolvimento em evento de 
natureza grave;

 II - por critério de conveniência e necessidade extraordi-
nária da SEAP e outros órgão do Sistema de Justiça para fins 
de assegurar a ordem e disciplina;

 III - estar envolvido em evento criminal cujas circunstân-
cias, motivação e potencialidade lesiva da intenção/ação cri-
minosa revelem elevado grau de periculosidade à integridade 
física das pessoas e a manutenção da ordem e disciplina do 
ambiente prisional de ressocialização; 

IV - possuir histórico de comportamento prisional de in-
fluência negativa à conduta dos demais custodiados, eviden-
ciado em reincidências formais de Procedimentos Disciplina-
res Internos – PDIs.

 Art. 6º O Juiz responsável pela manutenção da prisão 
deverá ser comunicado da inclusão do preso.

CAPÍTULO III
DAS RESTRIÇÕES

Seção I 
Dos Itens Não Permitidos em Cela

Art. 7º Os presos custodiados na UPMAX poderão ter 
em cela os objetos e materiais autorizados em portaria especí-
fica desta SEAP, ficando proibido (s) os seguintes: 

I - fotografias, cartas e medicamentos;

II - cortador de unha e barbeador;

III - alimentos não fornecidos oficialmente pelo Estado;

IV - aparelhos de TV, rádio e ventilador; 

V - cigarro, fumo desfiado, isqueiro e congêneres;

VI - livros, gibis e revistas.

§1º Excepcionalmente, os itens de que trata o inciso VI 
deste artigo, poderão ser, por motivação justificável, autoriza-
dos pela direção da unidade.

 
§2º A direção da unidade cuidará para que se mantenha 

regular a administração de medicamentos aos presos. 

§3º A direção da UPMAX deverá adotar procedimento 
específico para o controle de entrega e recolhimento após o 
uso dos itens especificados no inciso II deste artigo.

Art. 8º O ingresso da alimentação permitida com o visi-
tante destina-se exclusivamente ao consumo durante a visi-
tação. 

Parágrafo único. A consumação do alimento de que tra-
ta o artigo anterior fica condicionada à presença do visitante 
que a trouxer.

Seção II
Dos Itens Permitidos nos Dias de Visita

Art. 9º Os itens de alimentação que ingressarão com o 
visitante, obedecerão às seguintes características de peso, 
quantidade, volume, especificações e acondicionamentos:

I - alimento pronto: até 02 (dois) quilos por visitante, 
acondicionado em um único vasilhame de plástico transparen-
te, com ou sem divisória, que deverá voltar com a visita; 

II - bebida: suco, água ou refrigerante, limitado a quanti-
dade de até 02 (dois) litros por visitante, podendo estar acon-
dicionado em até 02 (dois) vasilhames de plástico transparen-
tes, lacrados e sem rótulo. 
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§1º Nos termos deste artigo, considera-se visitante a 
pessoa devidamente cadastrado de acordo com normativa es-
pecífica de Visitas.

§2º Não será permitida a entrada de sucos caseiros de 
composição densa, nem de refrigerantes, congelados ou de 
coloração escura, que dificultem a fiscalização de seu inteiro 
teor. 

Art. 10. Além da alimentação prevista no artigo anterior 
para a realização da visita íntima, poderá o(a) visitante ingres-
sar portando os seguintes itens: 

I - 01 (um) lençol de cor clara; 

II - 01 (uma) toalha de cor clara;
 
III - 02 (dois) preservativos; 

IV - 01 (um) sabonete. 

Parágrafo único. Os itens de acesso autorizado neste 
artigo deverão retornar com a visitante na saída da visita ínti-
ma, sob pena de responsabilização administrativa desta com 
consequente suspensão dessa modalidade de visita. 

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

Seção I
Da Revista do Preso, Visitante e da Vistoria de Pertences

 Art. 11. Todos os visitantes de presos custodiados na 
UPMAX serão submetidos aos procedimentos de revista e ins-
peção na Portaria Unificada, quando houver, sem prejuízo da 
realização dos mesmos procedimentos quando do ingresso na 
Unidade Prisional. 

Art. 12. Em toda movimentação de entrada e saída do 
preso de sua respectiva cela, para qualquer fim que se faça 
necessária, obrigatoriamente, para garantia da segurança, or-
dem e disciplina, será submetido à revista pessoal.

 
Seção II

Das Visitas e Banho de Sol

Art. 13. As visitas sociais serão realizadas a cada 15 
(quinze) dias, de segunda a sábado, entre 8 e 18 horas, divi-
dindo-se da seguinte forma:

I - manhã: de 08h30 às 11h30;

II - tarde: de 13h30 às 16h30.

§1º Fica autorizado o quantitativo de 02 (dois) visitantes 
por pessoa presa, por dia de visita, havendo a possibilidade de 
cadastro de mais visitantes.

§2º As visitas acontecerão conforme plano de rotinas da 
Unidade Prisional. 

§3º A permanência do preso no local destinado à visita 
está condicionada a presença do visitante.

§4º A visita social ou banho de sol poderão ser interrom-
pidos ou suspensos dependendo da análise do Plano de Con-
tingência da referida unidade.

§5º Fica autorizada a realização de visitas sociais em 
parlatório, em conformidade com o Plano de Contingência, 
ocasião em que poderão ser monitoradas.

Art. 14. As visitas íntimas serão realizadas, preferencial-
mente, no mesmo dia da visita social do preso, com duração 
máxima de até 1 (uma) hora e a cada 15 (quinze) dias. 

Art. 15. As visitas de crianças serão realizadas a cada 
60 (sessenta) dias, com duração máxima de até 3 (três) horas.

Art. 16. O banho de sol terá duração de 02 (duas) horas 
e será realizado entre às 8 e 18 horas, conforme plano de roti-
nas a ser elaborado pela Unidade Prisional. 

Seção III
Da Entrevista em Parlatório

Art. 17. O atendimento de procurador devidamente 
constituído será realizado mediante agendamento com a Di-
reção da unidade, e obrigatoriamente no parlatório da própria 
UPMAX ou em local congênere indicado pelo Diretor de Admi-
nistração Penitenciária - Geral. 

§1º Os atendimentos de que tratam o caput deste artigo 
deverão ser agendados via e-mail da unidade, devendo ser 
autorizados pela Direção e ocorrerem de maneira individua-
lizada.

 
§2º Na hipótese de mais de 1 (um) procurador por pes-

soa presa, o atendimento se dará com o tempo de 1 (uma) 
hora e limitado a presença de 1(um) procurador por vez.

§3º O procurador constituído que possuir mais de 1 (uma) 
pessoa presa para atendimento poderá realizar quantos forem 
necessários, conquanto que sejam agendados previamente e 
autorizado pela direção, não causando prejuízo ao andamento 
do serviço administrativo da unidade.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18. As atividades de humanização serão realizadas 
de acordo com perfil e aptidão do preso, e com planejamento 
de segurança da unidade.

Art. 19. Toda e qualquer admissão do preso deverá res-
peitar a previsão contida em norma específica desta SEAP, 
sendo dada a ciência ao preso do inteiro teor.

Art. 20. Os itens e alimentos tratados nesta instrução 
normativa são liberalidades condicionalmente garantidas e 
sem ônus para a Administração, salvo aqueles especificamen-
te pontuados como fornecidos pelo Estado. 

Art. 21. O ingresso de alimentos deverá obedecer estri-
tamente as condições e limites estabelecidos nesta normativa, 
cabendo à Portaria Unificada e/ou a Unidade Prisional a ado-
ção de controle preciso sobre tais itens. 

Art. 22. Demais tratativas ou procedimentos deverão se-
guir o disposto estabelecido em normativas especificas desta 
SEAP.

Art. 23. Os casos que não forem previstos nesta nor-
mativa e entendidos como emergenciais deverão ser tratados 
diretamente com a Diretoria Geral de Polícia Penal.

Art. 24. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 61, DE 26 DE ABRIL 
DE 2021.

Dispõe sobre os procedimentos gerais 
de utilização dos laboratórios de infor-
mática presentes nos estabelecimentos 
penais para fins de Ensino à Distância 
– EaD promovido pela Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária e dá 
outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão, inciso III do art. 3°, art. 22 e inciso I do 
art. 75 e V do art. 77 do Decreto Estadual n°. 33.332, de 13 de 
setembro de 2017,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A presente norma visa padronizar a rotina de uso 
dos laboratórios de educação à distância – EaD, definindo as 
responsabilidades dos diretores dos estabelecimentos penais 
da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – 
SEAP, dos facilitadores, dos parceiros e demais envolvidos.

Parágrafo único. Considera-se EaD a modalidade edu-
cacional na qual a mediação didático-pedagógica nos pro-
cessos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estu-
dantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 
lugares diversos.

Art. 2º Fica oficialmente instituído o Manual do Programa 
EaD Prisional, conforme versão que será mantida atualizada 
no site www.seap.ma.gov.br, na seção da Supervisão de Edu-
cação.

Art. 3º São objetivos do Programa EaD Prisional:

I -  fomentar a elevação da escolaridade e a capacitação 
por meio do ensino regular, ensino superior e capacitação de 
pessoas privadas de liberdade, conforme público-alvo de cada 
modalidade promovida pela Supervisão de Educação;

II - viabilizar condições para a remição de pena através 
de atividades educacionais;

III - fomentar a reintegração social.

Art. 4º O Programa EaD Prisional implementado pela 
SEAP abrange as seguintes modalidades:

I - ensino regular;

II - ensino superior;

III - capacitação.

Art. 5º Toda equipe de operadores da execução penal 
será responsável por zelar pela concretização e o bom anda-
mento das ações da educação à distância, nos termos desta 
Instrução Normativa.

CAPÍTULO II
DAS ROTINAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS 

EAD

Seção I
Da Rotina de Segurança

Art. 6º Antes e após a utilização do laboratório EaD, o 
operador de segurança ou o facilitador, devem:

I - conferir se no laboratório encontram-se todos os equi-
pamentos e no estado de conservação registrados pelo plan-
tão anterior, a fim de evitar extravios ou danos ao patrimônio;

II - controlar e identificar, em livro próprio disponibilizado 
em todos os laboratórios EaD, os equipamentos utilizados por 
cada aluno;

Art. 7º Os facilitadores devem registrar a ocorrência de 
uso indevido dos computadores em livro próprio, e comunicar 
à Direção do estabelecimento penal para a tomada das devi-
das providências.

Parágrafo único. Toda atividade desenvolvida no labo-
ratório de informática deve contar com a presença constante 
do (a) facilitador (a).

Seção II
Da Rotina de Limpeza e Conservação

Art. 8º Observância quanto à higienização adequada 
dos ambientes educacionais EaD nos estabelecimentos pe-
nais deve ser realizada, pelo menos, uma vez por semana, 
conforme tutorial de higienização dos equipamentos disponi-
bilizado, pela Supervisão de Recursos Tecnológicos da SEAP, 
no site www.seap.ma.gov.br.

Parágrafo único. Em observância às normas instituídas 
para prevenção da COVID-19 em todo o Estado, enquanto 
perdurarem as medidas restritivas para manutenção da saúde, 
a higienização dos equipamentos deverá ser realizada após o 
uso de cada aluno.

Art. 9º O uso dos equipamentos de informática deverá 
seguir as seguintes recomendações de conservação e manu-
tenção:

I - desligar os equipamentos após o uso, inclusive da 
energia, para evitar oscilações na energia e danos;

II - utilizar os equipamentos somente para atividades 
e projetos educacionais, ligados à Supervisão de Educação, 
sendo passível a responsabilização por qualquer desvio de fi-
nalidade de seu uso;

 
III - manter a configuração original dos softwares e har-

dwares, não instalando programas, drives ou similares sem 
prévia autorização formal da Supervisão de Recursos Tecnoló-
gicos ou da Supervisão de Educação.

Parágrafo único. Entende-se como periféricos todos os 
acessórios do computador, tais como: mouse, teclado, fones, 
estabilizador e fonte.

CAPÍTULO III
DOS FACILITADORES

Art. 10. As atividades educacionais realizadas com o au-
xílio dos laboratórios EaD terão, obrigatoriamente, a presença 
de facilitador, a quem compete o atendimento das rotinas es-
pecíficas estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

§1º A Comissão de Seleção de Facilitadores, instituída 
para este fim específico e formada por 03 (três) membros, se-
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lecionará, pelo menos, 2 (dois) facilitadores habilitados dentre 
os servidores que compõe o quadro do estabelecimento penal 
que possui laboratório EaD, independentemente do cargo ou 
natureza jurídica de seu vínculo, utilizando os critérios a serem 
estabelecidos e divulgados em edital próprio, onde constarão 
todos os requisitos para a seleção.

 
§2º Os facilitadores conciliarão suas atividades habituais 

com a atuação junto aos laboratórios EaD de acordo com car-
ga horária estabelecida em edital próprio

§3º Nas Associações de Proteção e Assistência aos 
Condenados o papel do facilitador continuará sendo desenvol-
vido pelos supervisores de oficinas, posto que esses estabele-
cimentos já contam com esses profissionais que auxiliam nas 
atividades dos laboratórios EaD.

Art. 11. O facilitador terá como responsabilidade, sem 
prejuízo às atividades inerentes ao seu cargo: 

I - conhecer o Manual EaD e os Manuais disponibilizados 
pelas Instituições Parceiras para utilização de seus ambientes 
virtuais;

II - esclarecer e orientar as pessoas privadas de liberda-
de quanto ao uso dos ambientes virtuais de ensino e aprendi-
zagem e a utilização dos equipamentos de informática; 

III - acompanhar as atividades no laboratório EaD, in-
cluindo a realização de atividades avaliativas, a visualização 
de vídeo aulas e a leitura do material didático, intermediando a 
resolução de problemas estruturais, organizacionais e opera-
cionais junto à Direção, pedagogo e/ou especialista responsá-
vel pelo curso no estabelecimento penal;

IV - apoiar nas rotinas de limpeza, segurança, conserva-
ção e manutenção dos laboratórios e equipamentos de infor-
mática.

Parágrafo único. Caberá a Supervisão de Educação 
acompanhar o desempenho das atividades realizadas pelos 
facilitadores, estabelecendo canal de comunicação próprio, 
com reuniões periódicas.

CAPÍTULO IV
DA RESPONSABILIDADE

Art. 12. Para a execução do objeto da presente Instru-
ção Normativa, as Direções Administrativa e Atendimentos ou 
Adjunta, a Supervisão de Educação e as Instituições Parceiras 
têm as seguintes responsabilidades e comprometem-se com 
as seguintes ações:

Seção I
Da Responsabilidade da Direção Administrativa e 

Atendimentos ou Adjunta

Art. 13. São responsabilidades da Direção Administrati-
va e Atendimentos ou da Direção Adjunta: 

I - selecionar os (as) alunos (as) que estão aptos a utilizar 
o laboratório EaD, bem como as atividades a ele destinadas; 

II - assegurar todas as condições mínimas de aprendi-
zagem para que os (as) alunos (as) cumpram suas atividades 
acadêmicas, respeitando o calendário de entregas de exercí-
cios, de aplicação de atividades avaliativas e carga horária mí-
nima, quando couber;

III - assegurar a criação de rotina interna e fluxo para de-
senvolvimento pleno das atividades executadas no laboratório 
EaD, com os dias e horários em que haverá movimentação 
interna para as aulas, bem como a equipe necessária para 
organizar os fluxos, o processo de movimentação dos (as) alu-
nos (as) e realizar acompanhamento e intervenção em relação 
a possíveis intercorrências levando, quando necessário, as 
questões para a Supervisão de Educação;

IV - assegurar que o Manual do Aluno (a) das Instituições 
Parceiras, bem como o Manual EaD e todos os detalhes das 
atividades necessárias para aprovação em cada disciplina ou 
curso sejam disponibilizados aos facilitadores;

V - assegurar o envio dos documentos, das informações 
exigidas pelas Instituições Parceiras para efetivação das ma-
trículas nos cursos e acessos aos ambientes virtuais, bem 
como dos certificados dos cursos profissionalizantes, das lis-
tas de frequência e de qualquer informação ou documentação 
necessária para gestão das atividades educacionais e dos cur-
sos para Supervisão de Educação

VI - assegurar que os setores responsáveis dentro das 
unidades providenciem o material didático necessário para su-
plementação do ensino, impressão das atividades avaliativas 
e cartões de resposta, bem como o envio destes digitalizados 
às Instituições Parceiras, quando for o caso;

VII - coordenar a realização das atividades avaliativas, 
de acordo com o calendário pré-estabelecido pelas Instituições 
Parceiras, respeitando os prazos acordados, sendo responsá-
vel, pelo planejamento antecipado dos fluxos para a realização 
das atividades, bem como disponibilizar os materiais necessá-
rios como cadernos de provas e outros itens escolares, se for 
o caso;

VIII - garantir a assiduidade dos (as) alunos (as) às ativi-
dades realizadas nos laboratórios EaD, com o intuito de preve-
nir faltas e evasões;

IX - definir um e-mail para receber todos as comuni-
cações oficiais das atividades acadêmicas desenvolvidas e 
acompanhar as notícias postadas pela Supervisão de Educa-
ção e pelas Instituições Parceiras nas plataformas de ensino, 
quando for o caso; 

XI - assegurar que os problemas e as dúvidas ocorridas 
na sala de aula sejam encaminhados ao tutor (a) pedagógico, 
profissional de pedagogia e/ou especialista responsável pelo 
curso na unidade; 

XII - monitorar nos ambientes virtuais possíveis pendên-
cias de documentos dos (as) alunos (as), devendo saná-las 
por meio do reenvio da documentação solicitada;

XIII - assegurar os trâmites necessários para remição da 
pena pelo estudo dos (as) alunos (as).

XIV - receber as comunicações de ocorrências registra-
das em livro próprio disponibilizado no laboratório EaD e ado-
tar as medidas cabíveis, conforme previsto no Regulamento 
Disciplinar Prisional.

Seção II
Da Responsabilidade de Supervisão de Educação

Art. 14. São responsabilidades da Supervisão de Edu-
cação:

I - equipar e disponibilizar o laboratório EaD com com-
putadores, internet e periféricos nos estabelecimentos penais;

II - selecionar os estabelecimentos penais aptos a imple-
mentarem os projetos educacionais de ensino regular, superior 
e de capacitação, monitorando sua execução;

III - informar aos diretores dos estabelecimentos penais, 
gestores da educação penal e servidores penais quanto aos 
convênios, suas atribuições e as diretrizes; 

IV - assegurar que os facilitadores, pedagogos e/ou es-
pecialistas dos estabelecimentos penais acompanhem o ren-
dimento acadêmico dos(as) alunos e a observância do calen-
dário escolar;  

V - integrar a Comissão que seleciona os profissionais 
dos estabelecimentos prisionais que serão treinados pela 
equipe da Instituição Parceira para atuar como facilitador (a) 
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dos (as) alunos (as);

VI - auxiliar na execução das atividades desenvolvidas 
nos laboratórios EaD; 

VII - acompanhar e auxiliar, a organização dos fluxos e 
rotinas internas para execução plena das atividades nos labo-
ratórios EaD; 

VIII - fazer a interlocução entre o estabelecimento penal 
e as Instituições Parceiras, a fim de acompanhar, intervir e co-
municar as possíveis intercorrências; 

IX - elaborar relatório periódico de acompanhamento dos 
índices de desempenho dos alunos, como frequência e ren-
dimento escolar, nas atividades executadas nos laboratórios 
EaD, a fim de monitorar a efetividade do Programa EaD Pri-
sional; 

X - auxiliar os estabelecimentos penais na coordenação 
do período de aplicação de atividades avaliativas de acordo 
com o calendário pré-estabelecido pelas Instituições Parcei-
ras;

XI - acompanhar toda execução, intermediando a resolu-
ção de problemas estruturais, organizacionais e operacionais 
com todos os envolvidos na execução das atividades no labo-
ratório EaD, como diretores, tutores pedagógicos, pedagogos 
e/ou Instituições Parcerias; 

XIII - acompanhar a seleção dos(as) alunos(as) que es-
tão aptos a utilizar o laboratório junto às direções dos estabe-
lecimentos penais;

IX - acompanhar o envio dos documentos e das infor-
mações exigidas pelas Instituições Parceiras junto às direções 
dos estabelecimentos penais;

X - acompanhar junto às direções dos estabelecimen-
tos penais, os trâmites necessários para remição da pena dos 
alunos. 

Seção III
Da Responsabilidade das Instituições Parceiras

Art. 15. São responsabilidades das Instituições Parcei-
ras:

I - disponibilizar o Manual do Aluno (a) e curso de capaci-
tação em ambiente virtual, por intermédio da Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária, aos alunos matriculados;

II - assegurar a integralidade da bolsa aos alunos até a 
finalização do curso ou atividade educacional, dentro do prazo 
estipulado previamente, quando houver;

III - informar com antecedência datas de atividades ava-
liativas ou similares para a Supervisão de Educação, objeti-
vando o planejamento prévio da rotina no estabelecimento pe-
nal de modo a viabilizar o efetivo cumprimento do calendário 
acadêmico; 

IV - repassar todas as informações, avisos, alertas ou 
qualquer comunicação à Supervisão de Educação para acom-
panhar, administrar e auxiliar os estabelecimentos penais du-
rante o período letivo;

IV - realizar as matrículas dos alunos, cadastrando e libe-
rando o link de acesso do ambiente virtual aos facilitadores e 
alunos, dentro do prazo máximo acordado, além dos procedi-
mentos administrativos para certificação dos (as) alunos (as);

V - garantir que toda comunicação e informação perti-
nente aos alunos sejam enviadas para o e-mail da “Supervi-
são de Educação” supeducacao@seap.ma.gov.br e/ou outro 
indicado;

VI - disponibilizar um canal direto para resolução de pro-
blemas técnicos de fácil solução estabelecendo, inclusive, pra-
zos para envio e retorno;

VII - solucionar problemas técnicos de acesso (logins/se-
nhas) em tempo previamente estipulado, sem que prejudique 
o desempenho do (a) aluno (a).

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Os casos omissos e eventuais resoluções de 
conflitos insurgentes da aplicação desta norma serão solucio-
nados pelo Secretário de Administração Penitenciária do Ma-
ranhão ou quem ele indicar.

Art. 17. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 64, DE 26 DE MAIO 
DE 2021.

Dispõe sobre os procedimentos de fisca-
lização e controle da alimentação forne-
cido à Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da Constituição do 
Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3°, do Regimento In-
terno da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, 
aprovado pelo Decreto Estadual n°. 33.332, de 13 de setembro 
de 2017,

Considerando a necessidade de regulamentar os pro-
cedimentos relativos ao controle contratual e de qualidade do 
serviço de alimentação no âmbito de Unidades Prisionais e 
administrativas da SEAP; e

Considerando o que dispõem os art. 22, inciso I do art. 
75, e inciso V do art. 77 do Regimento Interno da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária, aprovado pelo Decreto 
Estadual n°. 33.332, de 13 de setembro de 2017,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Disciplinar a atuação do Serviço de Fiscalização e 
Controle - FCA, definindo a responsabilidade do comitê gestor 
e dos demais envolvidos por fiscalizar a execução dos contra-
tos no âmbito das unidades prisionais e administrativas, dora-
vante denominadas de Unidades Consumidoras.

Parágrafo único. A atuação prevista nesta norma tem 
como objetivo o controle de fornecimento, prestação de contas 
e ateste de qualidade e quantidade da alimentação fornecida. 

Art. 2º Fica instituído o Sistema de Alimentação Peniten-
ciária, denominado ALIPEN, destinado o acompanhamento si-
multâneo pelos fornecedores e pelo FCA, quanto aos aspectos 
de quantidade e qualidade. 

Parágrafo único. O ALIPEN será acessível por aplicati-
vo para smartphone e via web.

Art. 3º As informações sobre apresentação e operação 
do ALIPEN estão disponíveis em Instruções Operacionais Pa-
dronizadas emitidas pela Supervisão de Informação e Tecno-
logia – SIT.

Art. 4º Servirá de parâmetro para limitar a demanda de 
alimentação:

I - se destinada às pessoas presas: número de ativos no 
Sistema de Inteligência, Informação e Segurança Penitenciá-
ria – SIISP junto a Unidade Consumidora, ou em processo de 
transferência para esta, no ato do pedido;

II - quanto aos servidores lotados na Unidade Consumi-
dora: número de servidores ativos junto ao sistema da Super-
visão de Gestão de Pessoas, obedecidos os critérios contidos 
no Anexo I desta norma.

§1º Até a implantação e funcionamento do sistema pre-
visto no inciso II deste artigo, o limite de demanda de alimenta-
ção por Unidade Consumidora será feito com base na Planilha 
Mensal de Servidores por Lotação fornecida pela SGP.

§2º O consumo da alimentação pelos servidores obe-
decerá às condições de elegibilidade constantes no Anexo I, 
dimensionadas de acordo com a carga horária e natureza da 
atividade desempenhada.

Art. 5º É de estrita responsabilidade da Direção das Uni-
dades Prisionais atualizar diariamente a relação de pessoas 
presas junto aos sistemas SIISP e da SGP, sob pena de res-
ponder pelo fornecimento de quantidade inadequada de refei-
ções.

CAPÍTULO II
DA RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO CONTRATUAL

Seção I
Da Gestão Direta

Art. 6º Para efeitos desta Instrução Normativa, conside-
ra-se gestão direta a responsabilidade do Comitê Gestor em 
fiscalizar o cumprimento das condições contratuais.

Parágrafo único. O Comitê Gestor será instituído por 
ato do titular da SEAP na forma da regulamentação específica.

Art. 7º Compete ao comitê gestor:

I - representar a SEAP na fiscalização e cumprimento 
das condições contratuais;

II - propor ao titular da SALIP a notificação da contratada;

III - orientar a atuação dos gestores indiretos no cumpri-
mento do disposto nesta Instrução Normativa;

IV - realizar a medição do serviço prestado para subsi-
diar o faturamento por parte das empresas contratadas;

V - intermediar as demandas das Unidades Consumido-
ras com os fornecedores;

VI - adotar outras providências dentro de sua área de 
atuação.

Seção II
Da Gestão Indireta

Art. 8º A gestão indireta do serviço de alimentação nas 
Unidades Consumidoras cabe ao respectivo Diretor Adjunto, 
Administrativo e Atendimentos ou ocupante de cargo equiva-
lente, que possui a responsabilidade de executar todos os atos 
inerentes a demanda e controle de fornecimento nos limites da 
lotação, sob hierarquia técnica do FCA.

Art. 9º Aos gestores citados no artigo anterior, compete 
especificamente:

I - demandar diariamente o fornecimento de alimentação, 
conforme estabelecido nesta norma;

II - aferir o quantitativo de refeições recebida diariamente, 
bem como o cumprimento das demais condições contratuais;

III - realizar o controle através do sistema ALIPEN;

IV - registrar o ateste mensal dos quantitativos de ali-
mentação fornecida a sua lotação;

V - adotar outras providências impostas pelo comitê ges-
tor dentro de sua área de atuação.

Parágrafo único. As tarefas previstas neste artigo pode-
rão ser delegadas pelos gestores previstos no art. 8º ao Chefe 
de Plantão, mediante Portaria a ser editada pela chefia máxi-
ma de cada Unidade Consumidora e encaminhada ao FCA e 
SIT que habilitará acesso ao ALIPEN
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CAPÍTULO III
DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO

Seção I
Da Solicitação de Fornecimento

Art. 10. As refeições deverão ser solicitadas entre 10 e 
18h do dia antecedente ao da entrega, obrigatoriamente via 
ALIPEN.

Parágrafo único. A quantidade de refeições solicitadas 
por Unidade Consumidora é de exclusiva responsabilidade do 
gestor previsto no art. 8º, em obediência ao que disciplina o 
art. 4º desta Instrução Normativa. 

Art. 11. A fiscalização do horário de entrega da alimenta-
ção às Unidades Consumidoras deve obedecer os seguintes 
limites de horários:

I - desjejum (café da manhã) das 6 às 7:00h;

II - almoço das 11 às 12h;

III - lanche às 15h; e

IV - jantar das 17h30 às 18h.

Parágrafo único. É vedado a Unidade Consumidora 
responsável pela custódia de pessoa presa distribuir as refei-
ções destinadas a horários diferentes de forma concomitante, 
fomentando o estoque de alimento em cela e que seu consu-
mo seja feito fora dos horários pré-estabelecidos, isto é, almo-
ço com lanche ou lanche com jantar.

Art. 12. Demandas extraordinárias, entendidas como 
aquelas solicitadas fora do previsto no art. 10, deverão ser tra-
tadas diretamente com o FCA, que intermediará tal solicitação 
junto ao fornecedor, conforme o caso.

Subseção I
Da Fiscalização para o Atesto de Recebimento

Art. 13. A SEAP, através dos servidores responsáveis 
pela gestão indireta de cada uma das Unidades Consumido-
ras, verificará, diariamente, a cada entrega, de acordo com as 
previsões contratuais, na seguinte ordem:

I - a higiene do transporte;

II - o armazenamento coletivo das refeições e a conser-
vação da temperatura;

III - as condições físicas das embalagens individuais;

IV - o quantitativo de refeições recebidas.

§1º Caso sejam detectadas irregularidades, deverá ser 
devidamente registrado no ALIPEN e lavrado Comunicado de 
Ocorrência a ser encaminhado imediatamente ao FCA, que 
adotará as providências cabíveis.

§2º A depender da gravidade do problema identificado, o 
FCA deverá ser contatado via telefone, voip ou qualquer outro 
meio de comunicação imediata.

Subseção II
Do Controle para a Aferição de Conformidade

Art. 14. O controle de conformidade da alimentação será 
realizado diariamente a cada refeição recebida, conforme cri-
térios contidos no Anexo II, devendo todas as informações se-
rem lançadas no ALIPEN.

Parágrafo Único. As divergências das especificações 
estabelecidas neste artigo devem ser informadas ao FCA por 
cada Unidade Consumidora, via ALIPEN ou Comunicado de 

Ocorrência com foto, conforme o caso.

CAPÍTULO IV
DA MEDIÇÃO DO SERVIÇO

Seção I
Da Competência

Art. 15. O processo de prestação de Contas de cada 
Unidade Consumidora é de responsabilidade dos servidores a 
que se refere o art. 8º desta Instrução Normativa, responsáveis 
pela gestão indireta nestas.

Art. 16. É atribuição do servidor responsável pela gestão 
indireta de cada Unidade Consumidora a correta alimentação 
do sistema ALIPEN, conforme rotinas previstas no Capítulo III 
desta Instrução Normativa.

Art. 17. Os gestores das Unidades Consumidoras de-
vem remeter ao FCA, no primeiro dia útil do mês subsequente 
ao da prestação do serviço, o Mapa de Fornecimento de Ali-
mentação, a ser gerado do sistema ALIPEN.

§1º O Mapa de Fornecimento de Alimentação deverá ser 
impresso em duas vias, carimbado e assinado pelo gestor a 
que se refere o art. 9º desta norma.

§2º Nas licenças e afastamentos do gestor a que se refe-
re o parágrafo anterior, responderá pela prestação de contas o 
Diretor Geral ou equivalente da lotação.

§3º Após assinatura o Mapa a que se refere este artigo 
deverá ser remetido ao FCA através do e-mail fca@seap.ma.
gov.br.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. São condutas vedadas à gestão indireta realiza-
da pelos responsáveis das Unidades Consumidoras:

I - tratar da composição de cardápios;

II - negociar o fornecimento ou substituição de refeições;

III - deixar de comunicar ao FCA a não observância das 
previsões contratuais.

Art. 19. A alimentação ingressada nas unidades deverá 
ser submetida a procedimentos de segurança penitenciária a 
fim de identificar eventual tentativa de introduzir objetos ilícitos 
e não permitidos.

Art. 20. Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da 
SEAP.

Art. 21.  Fica revogada a Instrução Normativa SEAP nº. 
23, de 18 de junho de 2019.

Art. 22.  Esta Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 64, DE 26 DE MAIO DE 2021.
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ANEXO I
CRITÉRIOS PARA CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO POR TIPO

JORNADA DE 
TRABALHO REFEIÇÕES

8h Diárias, 40h semanais (ADM) Almoço
8h Diárias, 40h semanais 

(Segurança) Almoço e Lanche 

6h Diárias, 30h semanais (8h 
às 14h) Almoço

6h Diárias, 30h semanais (12h 
às 18h) Lanche

Turno Fixo 12/36 - Diurno Almoço e lanche
Turno Fixo 12/36 - Noturno Jantar e Café da Manhã
Plantonista 24/72 - Diuturno Café da Manhã, Almoço, Lanche e Jantar

ANEXO II
CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DE CONFORMIDADE DA 

ALIMENTAÇÃO

TIPO DE REFEIÇÃO CRITÉRIOS

1. Café da manhã

O desjejum (café da manhã), que será fornecido todos os dias, deverá 
contemplar: 

a) café com leite adocicado; e

b) 02 (dois) pães de 50g (cinquenta gramas) sendo que cada um será recheado 
com 20g (vinte gramas) de margarina com sal.

2. Almoço e Jantar

GERAL
As refeições correspondentes ao almoço e jantar, que serão fornecidas todos os 

dias, deverão contemplar o peso mínimo de 600g por unidade, do qual 120 (cento 
e vinte) gramas são de proteína e o restante composto por:

a) arroz;

b) guarnição (macarrão, farofa, purê, pirão);

c) feijão; e

d) salada.
ESPECÍFICO

2.1. As porções de proteína deverão ser de tamanho regular, servidas no máximo 
em 02 (duas) unidades para atingir o total de gramas estabelecido.

2.2. Não se admitindo o serviço de retalho de proteínas, exceto, quando o 
cardápio estabelecer que serão servidas como “iscas”, desfiadas.

2.3. Não serão consideradas formas de proteínas os empanados industrializados, 
hambúrgueres, “farofões”, dentre outros deste gênero, senão àqueles dos incisos 

anteriores.

3. Itens comple-mentares 
ao Almoço e Jantar

Acompanhado do almoço ou jantar, deverá ser fornecido ainda:

a) 50 (cinquenta) gramas de farinha de mandioca branca tipo 1 ou farinha 
d’água de 1º qualidade, na forma de farofa ou natural, enviados em embalagem 

individual, separadamente; e

b) 01 (uma) sobremesa no almoço e 01 (uma) sobremesa no jantar, variando 
entre doces industrializados tais como, paçoquinha, docinho de caju, docinho de 

goiaba, pé de moleque e frutas da estação.

4. Lanche

O lanche da tarde também será servido contemplando:

a) achocolatado ou refrigerante ou suco de frutas ou polpa variadas em 
embalagem tetrapak, recipientes plásticos ou garrafas térmicas da Contratada, 
sendo que o último caso será servido para cada pessoa em copo descartável 

compatível com o volume, também disponibilizado pela Contratada.

b) 01 (um) pão de 50 (cinquenta) gramas recheado com 15 (quinze) gramas de 
queijo, 15 (quinze) gramas de presunto e 15 (quinze) gramas de margarina com 

sal; ou

c) 100 (cem) gramas de bolo (trigo, macaxeira, milho, chocolate, laranja, 
maracujá, cenoura ou abacaxi); ou 

d) salgado (coxinha, pastel e pão pizza); ou 

e) pão recheado (frango, carne, presunto ou queijo); ou

f) mínimo de 62g (sessenta e duas) gramas de biscoito recheado (chocolate, 
morango etc.) em no máximo 6 (seis) unidades.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 67, DE 02 DE JUNHO 
DE 2021

Regulamenta o controle de acesso  das 
Portarias Unificadas e Unidades Prisio-
nais do Sistema Penitenciário do Estado 
do Maranhão.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão, e com fundamento no 
inciso III do art. 3° do Regimento Interno da SEAP, aprovada 
pelo Decreto Estadual n°. 33.332, de 13 de setembro de 2017, 
regulamentando o que prevê a Lei nº. 10.738, de 12 de dezem-
bro de 2017,

 
RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Disciplinar os procedimentos de controle de aces-
so às Portarias Unificadas geridas através da Supervisão de 
Segurança Interna – SSI e Unidades Prisionais por meio de 
sua respectiva direção.

Parágrafo único. Os procedimentos das Portarias Unifi-
cadas, doravante denominada de PU’s, se darão sem prejuízo 
do reforço da revista realizada através de detectores de metais 
existentes nas Unidades Prisionais abrangidas.

CAPÍTULO II
DAS REGRAS GERAIS DE ACESSO

Art. 2º Todas as pessoas - servidores, prestadores de 
serviço, visitantes de presos, entre outros, sem limitação de 
idade, que necessitem adentrar Unidades Prisionais abrangi-
das por PU’s ou nos demais estabelecimentos penais, serão 
inspecionadas e seus pertences revistados com o auxílio de 
equipamentos eletrônicos, nos termos desta instrução: 

§1º Os equipamentos eletrônicos a que se refere o caput 
deste artigo consistem em quaisquer equipamentos que possi-
biltem o controle de Acesso das PU’s e/ou Unidades Prisionais.

§2º Estarão insentas,  somente do procedimento de re-
vista de escâner corporal, as autoridades que compoem o Sis-
tema de Justiça e que atuem na Execução Penal, bem como 
Advogados organizados em comissão devidamente constituí-
da pela Ordem dos Advogados do Brasil, quando em atividade 
representativa desta.

§3º Também estão dispensadas do procedimento de es-
câner corporal os menores de idade.

§4º A inspeção deverá ser realizada conforme a confi-
guração já oriunda de fábrica dos equipamentos de inspeção 
corporal, bem como as normas especificas da Comissão Na-
cional de Energia Nuclear - CNEN, resguardando a segurança 
e saúde dos individuos. 

§5º Os servidores lotados nas Unidades Prisionais 
abrangidas pelas PU’s terão prioridade de acesso.

§6º As pessoas que se recusarem a passar pelos proce-
dimentos de revista, ou terem seus pertences inspecionados, 
não poderão adentrar o Complexo Penitenciário ou qualquer 
Unidade Prisional.

§7º Havendo flagrante de pessoas em situação de ir-
regularidade, estas serão detidas pela equipe de segurança 
local, devendo ser acionada a SSI ou a direção da unidade, 
quando for o caso.

§8º As viaturas e ambulâncias da SEAP terão prioridade 
de acesso, desde que estejam transportando pessoas presas 
ou se deslocando com a finalidade de prestar socorro.

§9º Caso não estejam em situação de prioridade, con-
forme descrito no parágrafo anterior, deverão permanecer es-
tacionadas na parte externa das PU’s ou Unidades Prisionais.

§10. Fica vetada a permanência de carros/veículos que 
não estejam em situação de prioridade, na parte interna do 
Complexo ou de qualquer Unidade Prisional.

Art. 3º Uma vez revistadas, as pessoas não poderão 
manter contato com quem ainda não passou pelo procedimen-
to e, todas as vezes que necessitarem sair da área de segu-
rança da Unidade Prisional, das PU’s, ou ter acesso a seus 
pertences, deverão ser revistadas novamente.

CAPÍTULO III
DO CONTROLE DE ACESSO 

Seção I
Do Acesso de Visitantes

Subseção I
Dos Critérios de Acesso 

Art. 4º O acesso do visitante nas PU’s ou Unidades Pri-
sionais está condicionado a: 

I - ser dia de visita ou ter agendamento prévio;

II - confirmação de identidade civil, sendo submetido ao 
controle de entrada, Via Posto de Controle Interno, registrando 
através do SIISP;

III - situação cadastral, conforme regulação específica 
desta SEAP; e

IV - procedimentos de revista do visitante e inspeção de 
seus pertences.

§1º A autorização de acesso de visitante será formaliza-
da através da Credencial Única de Visita, que será fornecida 
caso sejam preenchidos os requisitos contidos nos incisos de I 
a IV do caput deste artigo e deverá obedecer o modelo contido 
no Anexo I desta norma.

§2º É proibida a retenção de documento oficial nas PU’s 
e Unidades Prisionais.

§3º Excepcionalmente, desde que devidamente cadas-
trado, o visitante poderá ter acesso a Unidade Prisional que 
se encontre a pessoa visitada, em dia diverso da visita, desde 
que a Direção desta autorize previamente, por escrito.

§4º O visitante deverá ser submetido a 01 (um) procedi-
mento de inspeção corporal diário, podendo ser submetido ao 
segundo em caso de fundada suspeita.

§5º Persistindo a dúvida, e caso confirmada imagem in-
compatível com anatomia humana, o visitante ficará impedido 
de realizar a visita.

Subseção II
Dos Procedimentos de Revista Específicos

Art. 5º Durante o procedimento de revista, os menores 
de idade deverão estar acompanhados do responsável legal 
ou pessoa por este indicada.

Art. 6º O(a) visitante cadeirante ou que utilizar dispositi-
vos auxiliares de marcha (ex. muletas, bengalas e andadores), 
em não sendo possível a revista através dos meios eletrônicos 
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disciplinados nesta normativa, deverão ser revistados utilizan-
do os meios que forem fornecidos pela SSI ou pela direção da 
unidade.

§1º O(a) visitante que possua alguma limitação física 
que o(a) impeça de ser submetido(a) à revista por meio do 
escâner corporal, desde que atestado por laudo médico origi-
nal e atualizado, deverá ser submetido a revista manual (não 
vexatória e nos termos da legislação vigente).

§2º A critério da SSI ou da direção da Unidade Prisional, 
dependendo da complexidade da revista manual, tais como de 
pessoas idosas ou cadeirantes, poderá se utilizar da modalida-
de de visita assistida, caso em que não haverá contato físico 
com o preso.

Subseção III
Dos Procedimentos de Inspeção de Pertences

Art. 7º A equipe de segurança das PU’s e das Unidades 
Prisionais deverão vistoriar os pertences dos visitantes com 
auxílio dos meios necessários, previstos nesta norma, até que 
não reste dúvidas acerca do acesso de quaisquer materiais 
ilicítos ou proibidos.

Art. 8º Na ocasião do controle de acesso, o Auxiliar de 
Segurança Penitenciária, Agente Penitenciário Temporário ou 
Inspetor de Polícia Penal responsável pela revista ou inspe-
ção, deverá informar ao visitante que, caso sejam encontrados 
objetos cujo a posse configure crime, este deverá ser conduzi-
do à Delegacia de Polícia para demais providências, sem pre-
juízo das sanções administrativas aplicáveis ao caso.

Subseção IV
Dos Critérios de Saída 

Art. 9º Ao deixar as Unidades Prisionais ou PU’s o visi-
tante será submetido ao seguinte controle:

I - terá confirmada a sua identidade, com o recolhimento 
da Credencial Única fornecida;

II - será  submetido ao procedimento de controle de saí-
da, via Posto de Controle Interno, registrando a saída através 
do SIISP.

Seção II
Do Acesso de Servidores e Prestadores de Serviço

Subseção I
Dos Critérios de Acesso 

Art. 10. Todos os servidores e prestadores de serviço 
terão prioridade de acesso e, indistintamente, serão submeti-
dos aos mesmos procedimentos de revista e inspeção que as 
demais pessoas, salvo se componentes de grupamentos em 
situações específicas excetuadas nesta norma.

§1º Cabe às empresas prestadoras de serviços instruí-
rem seus funcionários, a fim de adentrarem nas PU’s e Uni-
dades Prisionais, acerca da necessidade de estarem portando 
documento oficial com foto, bem como a proibição de uso de 
trajes inadequados, tais como: camisetas, bermudas e chine-
los.

§2º A existência de qualquer tipo de massa metálica na 
roupa do servidor ou do prestador de serviço autorizará a con-
tinuidade da revista até que seja possível identificar esta ou 
outro objeto estranho não autorizado.

§3º Não será permitido o acesso de arma de fogo de 
uso pessoal, devendo ser atendido pelo servidor o que prevê o 
Capítulo V, Seção I, desta normativa.

Art. 11. Os prestadores de serviços deverão ter sua 
entrada autorizada previamente pela direção da unidade ou 
supervisão da SSI por meio de expediente formal, e sua per-
manência ficará restrita ao local declarado nas PU’s ou Uni-
dade Prisional, além do acesso de seus pertences estarem 
condicionados ao disposto nesta Normativa.

Parágrafo único. Todo o trânsito do prestador de servi-
ços nas PU’s e Unidades Prisionais deverá ser acompanhado 
por Auxiliar de Segurança Penitenciária, Inspetor de Polícia  
Penal ou Agente Penitenciário Temporário.

Art. 12. Ao deixar o Complexo Penitenciário ou qualquer 
Unidade Prisional, tanto o servidor, quanto o prestador de ser-
viço, serão submetidos aos seguintes controles:

I - terá confirmada a sua identidade na entrada e saída 
junto ao sistema de gestão;

II - submeter-se-ão ao detector de metais.

Art. 13. Fica vedada a saída de servidores das Unida-
des Prisionais e PU’s que integram o Sistema Penitenciário 
Maranhense durante o horário do expediente, salvo se houver 
a permissão da chefia imediata, conforme Anexo II desta Ins-
trução.

§1º Na ausência da Direção, a autorização se dará atra-
vés do chefe de plantão da Unidade Prisional ou da SSI.

§2º Na hipótese de servidor que necessite se ausentar 
das dependências de quaisquer das PU’s para a realização de 
missões, deverá ser apresentada documentação que justifique 
a saída.

Subseção II
Dos Procedimentos Específicos para os Grupamentos 

Especiais

Art. 14. Aos Inspetores de Polícia Penal do Grupo Espe-
cial de Operações Penitenciárias - GEOP, da Supervisão de 
Segurança Interna - SSI, Supervisão de Segurança Externa 
- SSE, bem como aos demais Agentes da Segurança Pública, 
sempre terão prioridade de acesso.

Parágrafo único. Na hipótese de escolta, os servidores 
se identificarão no P0, receberão e deixarão os presos a se-
rem escoltados na área da eclusa da PU e/ou Unidade Prisio-
nal, sendo desnecessária a revista, não podendo ultrapassar 
esta área, onde receberão e entregarão os presos;

Art. 15. Para que seja realizada a revista visual do veí-
culo, bem como a identificação dos servidores, os grupamen-
tos especiais em situação de emergência obedecerão aos se-
guintes procedimentos de ingresso nas Unidades Prisionais e 
PU’s:

I - desligar os faróis;

II - baixar os vidros;

III - retirar a balaclava, se estiverem portando;

IV - abrir porta malas ou carceragem da viatura. 

Art. 16. Não será permitido o acesso de servidor utilizan-
do balaclava ou adereços que dificultem a sua identificação. 

Art. 17. Os presos a serem admitidos ou transferidos 
para as Unidades Prisionais abrangidas pelas PU’s serão in-
termediados pela SSI, que ficará responsável pelos procedi-
mentos de revista e trânsito interno até as Unidade Prisionais 
de destino.
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          CAPÍTULO IV
DO ACESSO DE VEÍCULOS E CARGAS

Art. 18. Somente estão autorizados a acessar o estacio-
namento interno das PU’s e Unidades Prisionais os seguintes 
veículos oficiais:

I - ambulâncias;

II - veículos do GEOP;

III - viaturas com carceragens; e 

IV - veículos de prestadores de serviços.

§1º Os veículos que tenham acesso permitido às de-
pendências do Complexo Penitenciário de São Luís e demais 
Unidades Prisionais, serão criteriosamente vistoriados, nos 
momentos de entrada e saída, seguindo, cronologicamente, 
as seguintes instruções:

I - chegada:

a) todos os passageiros descerão do veículo;

b) o veículo será estacionado na eclusa;

c) o condutor descerá do veículo e acompanhará o 
procedimento;

d) a equipe de segurança revistará interna e externa-
mente o veículo;

e) encontrando-se nos padrões de conformidade, o 
veículo será fechado;

f) condutor e passageiros seguirão para procedimento de 
inspeção pessoal;

g) encontrando-se nos padrões de conformidade, con-
dutor e passageiros retornarão ao veículo;

h) veículo seguirá para local de destino.

II - saída:

a) condutor estacionará na eclusa (primeira porta da 
eclusa ficará aberta e a  última, fechada)

b) condutor descerá do veículo e acompanhará o pro-
cedimento;

c) a equipe de segurança revistará interna e externa-
mente o veículo;

d) encontrando-se nos padrões de conformidade, 
abrir-se-á o portão para a saída do veículo.

§2º Também serão  vistoriados os veículos comuns da 
SEAP e aqueles pertencentes aos grupamentos de segurança 
(GEOP, SSE e SSI), devendo, após a inspeção, permanecer 
estacionados em área determinada pela SSI ou pela direção 
da unidade.

§3º O trânsito interno de veículos em situação de emer-
gência, ou prestadores de serviço em situação de carga e des-
carga de bens e materiais dependerá de permissão da SSI ou 
direção da unidade.

§4º A identificação e revista dos veículos, condutores e 
passageiros deve ser feita em local apropriado de modo a não 
comprometer a segurança e o fluxo das PU’s  ou Unidades 
Prisionais, e dos servidores.

Art. 19. O acesso de veículo autorizado, mesmo em 
situação de emergência, fica sujeito a revista simplificada e 

confirmação de ocupantes da cabine de passageriros e/ou car-
ceragens, sendo esta realizada em local apropriado das PU’s  
ou Unidades Prisionais, conforme previsão contida nos incisos 
de I ao IV do art.15.

Art. 20. A Direção e a Supervisão Administrativa da 
SEAP deverão combinar com os fornecedores, prestadores 
de serviços, parceiros de trabalho e produção, no sentido de 
que as PU’s e Unidades Prisionais sejam os últimos locais de 
descarregamento e o primeiro de recolhimento de materiais.

§1º O acesso de veículos de fornecedores de produtos e 
prestadores de serviços é excepcional e sempre ocorrerá com 
autorização prévia da Direção da Unidade Prisional de destino 
e, após acessar, deverão permanecer no estacionamento in-
terno somente o tempo necessário para carga e descarga, pe-
ríodo em que estarão devidamente escoltados pela segurança 
da Unidade Prisional ou SSI.

§2º Quando a revista minuciosa no veículo não puder 
ser realizada pela sua complexidade, o fornecedor ou parceiro 
deverá descarregar a carga na eclusa da Unidade Prisional 
ou Portaria Unificada, sem prejuízo das atividades ali execu-
tadas, e conduzi-la ao destino por meio de carrinho de carga, 
acompanhados e monitorados pela equipe da SSI/Unidade 
Prisional.

§3º Sempre que possível, a revista ocorrerá próxima à 
eclusa e, não sendo esta alternartiva viável, a inspeção será 
realizada no local de destino da descarga. 

§4º A Unidade Prisional ou SSI deverá submeter qual-
quer tipo de carga de grande volume, sempre que possível, a 
revista minuciosa ou, em não o sendo, à revista por amostra-
gem.

Seção I
Do Estacionamento Privativo das PU’s ou Unidades 

Prisionais

Art. 21. A SSI ou direção serão responsáveis pela gestão 
do estacionamento privativo da PU ou das unidades respecti-
vamente, o qual será exclusivamente destinado ao seguinte 
público:

I - diretores gerais, de segurança, de administrativo e 
atendimentos das Unidades Prisionais;

II - gestores de supervisões nas PU’s;

III - demais servidores da SEAP em diligência nas PU’s 
ou Unidades Prisionais;

IV - veículos oficiais de autoridades e advogados.

CAPÍTULO V
DOS OBJETOS DE ENTRADA PROIBIDA OU RESTRITA

Art. 22. É vedada a entrada de:

I - aparelhos eletroeletrônicos e/ou de informática; 

II - ferramentas e substâncias inflamáveis; 

III - bebidas alcoólicas e drogas ilícitas;

IV - valores em dinheiro, cheques ou outros títulos; e

V - outros objetos relacionados em normativos especí-
ficos.
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Seção I
Dos Procedimentos Específicos com Armas de Fogo, 

Munições e demais equipamentos

Art. 23. Armas, munições e explosivos somente estarão 
autorizados desde que de propriedade da SEAP, devendo se-
guir procedimentos especifico. 

Art. 24. Os servidores que estejam de posse de arma 
de fogo institucional, deverão se desarmar no Setor de Inten-
dência ou, na impossibilidade deste, em local indicado pela 
Unidade Prisional ou SSI, entregando todos o equipamentos 
para devida catalogação e assinatura desta.

§1º A hipótese do caput deste artigo deverá seguir rigo-
rosamente os seguintes procedimentos:

I - direcionar o armamento para a caixa de areia;

II - retirar o carregador;

III - iniciar procedimento de golpes de segurança (3 gol-
pes);

IV - deixar a arma aberta;

V - realizar a inspeção manual e visual do armamento;

VI - entregar no balcão o armamento aberto.

§2º As demais forças policiais e/ou escoltas de autorida-
des terão suas armas e/ou equipamentos retidos na intedên-
cia ou em local apropriado, devendo ser registrado em livro 
próprio.

§3º Na hipótese do §2º será disponibilizada escolta pela 
SSI ou pela segurança da Unidade Prisional durante a perma-
nência.

§4º Exceções ao §2º deste artigo serão mitigadas pela 
Polícia Penal do Estado do Maranhão, sendo que sua libera-
ção considerará, única e exclusivamente, a necessidade do 
serviço. 

Seção II
Dos Procedimentos Específicos com Aparelhos Celulares 

e demais eletrônicos

Art. 25. É vedado ingressar, promover, intermediar, auxi-
liar ou facilitar a entrada no Complexo Penitenciário/Unidades 
Prisionais de aparelho telefônico de comunicação móvel e ou-
tros aparelhos eletroeletrônicos e/ou de informática que não 
estejam autorizados.

Art. 26. A Diretoria da Policia Penal do Estado do Mara-
nhão - PPMA manterá atualizada junto às PU’s e/ou direção 
das Unidades, a lista de aparelhos com linhas institucionais de 
acesso autorizados, conforme relação de IMEI (Identificação 
Internacional de Equipamento Móvel).

Paragráfo único. Os aparelhos autorizados poderão cir-
cular nas dependências administrativas das Unidades Prisio-
nais, limitado a 1 (um) por pessoa.

Art. 27. A responsabilidade pelo cadastramento dos 
IMEIs compete ao interessado, que deverá requerer autori-
zação à Diretoria da Policia Penal do Estado do Maranhão - 
PPMA, que fará a gestão da lista e sua respectiva manutenção 
e atualização junto às Unidades Prisionais da SEAP.

Parágrafo unico. Os aparelhos de celular com permis-
são de acesso terão o IMEI confirmado na entrada e na saída, 
por meio de controle específico.

Art. 28. Poderão ter autorização para acessar com o 
aparelho celular nas áreas administrativas das Unidades Pri-

sionais ou nas dependências das PU’s as seguintes pessoas:

I - Juízes Corregedores do Sistema Penitenciário, mem-
bros do Ministério Público e da Defensoria Pública que atuem 
na Execução Penal;

II - Corregedor, Assessor de Inteligência e Ouvidor do 
Sistema Penitenciário;

III - Diretor Geral da Polícia Penal do Maranhão, Secre-
tários Adjuntos e Gestores de Unidades Administrativas da 
SEAP;

IV - membros do Conselho Penitenciário;

V - outros servidores, previamente autorizados pela 
PPMA.

Parágrafo único. Os aparelhos celulares permitidos 
para entrada serão, preferencialmente, estritamente para uso 
funcional e serão verificados na entrada e saída do estabele-
cimento prisional.  

Art. 29. Demais equipamentos eletrônicos e/ou de infor-
mática necessários para desempenho da função dos servido-
res ou de terceiros deverão ter autorização da Diretoria Geral 
da PPMA para adentrarem às unidades sem Portaria Unifica-
da, ou pela Supervisão de Segurança Interna ou Diretoria Ge-
ral da PPMA para as unidades compostas por PU.

CAPÍTULO VII
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 30. As autoridades serão submetidas aos mesmos 
procedimentos de controle de acesso que as demais pessoas, 
salvo os já elencados no §2º do art. 2º desta norma.

§1º Excpecionalidades serão decididas pela Direção Ge-
ral da Polícia Penal do Estado do Maranhão, e considerarão, 
única e exclusivamente, a necessidade do serviço. 

§2º Os veículos oficiais de acesso não permitido terão 
vaga privativa no estacionamento externo das PU’s ou unida-
des.

§3º Aplica-se aos Oficiais de Justiça e Advogados o dis-
posto neste artigo.

Art. 31. A PU ou direção da unidade deverá guardar ob-
jetos de extrema necessidade dos visitantes, desde que pos-
sam ser comportados em malote específico, sendo vedada a 
guarda de pertences de grande porte como malas, bolsas e 
mochilas, devendo ser discriminado o(s) objeto(s) e entregue 
um contra recibo ao visitante.

Paragráfo unico. São entendidos como itens de extre-
ma necessidade: 

I  - chaves;

II - cartão de vale transporte; 

III - valores em espécie até R$ 100,00 (cem reais);

IV - documentos; e

V - congêneres.

Art. 32.  O servidor que adentrar nas PU’s e demais Uni-
dades Prisionais de posse de itens não permitidos alegando 
esquecimento, assinará Termo de Falha de Procedimento, 
Anexo III desta instrução

Paragrafo unico. Na hipótese do caput deste artigo, de-
verá o responsável pelo procedimento de vistoria/supervisão 
de revista, lavrar ocorrência conforme Anexo IV desta norma-
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tiva, encaminhando esta à Unidade Gestora de Polícia Penal 
– UGPP para prosseguimento da demanda.

Art. 33. As Portarias Unificadas e Unidades Prisionais, 
quando possível, deverão disponibilizar local para a guarda 
dos pertences dos servidores e prestadores de serviço, os 
quais poderão ser vistoriados se de alguma forma puderem 
comprometer a segurança.

Art. 34. É proibida a aglomeração estranha ao trânsito 
de acesso para qualquer das Unidades Prisionais ou PU’s, de 
03 (três) visitantes ou mais, fato este que se equipara a falta 
disciplinar.

Parágrafo único. O visitante não poderá transitar em 
local diverso do autorizado em sua Credencial Única de Visita.

Art. 35. Os servidores lotados em Unidades Prisionais 
abrangidas por PU’s somente poderão acessar às Unidades 
Prisionais depois de devidamente uniformizados, podendo le-
var consigo, apenas:

I - documentos pessoais;

II - objetos de higiene pessoal; 

III - alimentação pronta para o dia; e

IV - 01 (uma) bolsa de até 02 (dois) compartimentos e 
limitada as dimensões de 30x30x30 centímetros.

Parágrafo único. Aparelhos eletrônicos de uso necessá-
rio para o desempenho das atividades laborais dos servidores 
deverão seguir o disposto no art. 29 desta instrução.

Art. 36. A SSI manterá ronda ostensiva interna no Com-
plexo Penitenciário, visando a ordem e segurança prisional.

Art. 37. Os presos liberados através de alvará de soltura 
ou outra decisão judicial, somente poderão deixar o Complexo 
Penitenciário ou Unidade Prisional escoltados por servidor.

Paragráfo único. Cabe ao servidor responsável pela li-
beração a confirmação da baixa do preso no SIISP, bem como 
os dados pessoais e sinais físicos (ex. Tatuagens, cicatrizes, 
etc.), devendo ainda ser analisado o motivo do alvará de sol-
tura, se mediante monitoração, pagamento de fiança ou outro.

Art. 38. As Unidades Prisionais da capital que não dispu-
serem de escâner corporal, em caso de fundada suspeita, po-
derão encaminhar presos para serem revistados em quaisquer 
das Portarias Unificadas do Complexo. 

Art. 39.  A Equipe de Segurança da unidade somente 
realizará revista invertida se, e somente se: 

I - houver estrutura especial adequada para a realização;

II - os equipamentos eletrônicos de revista estiverem da-
nificados ou indisponíveis;

§1º Inexistindo as condições indicadas nos incisos I e II, 
o estabelecimento prisional suspenderá a realização de visitas 
até que os equipamentos eletrônicos estejam disponíveis, sem 
prejuízo quanto a possibilidade de remarcar as visitas já agen-
dadas, bem como percepção dos itens levados, ainda que para 
recebimento posterior das pessoas privadas de liberdade. 

§2º Na revista invertida o preso visitado é quem, de fato, 
passará pelo procedimento de revista, sendo este tão minu-
cioso quanto possível, realizando-se antes e após a visitação. 

Art. 40.  Até o 5º dia útil de cada mês, deverá ser enca-
minhado à SSI, pelos setores abaixo indicados, as seguintes 
relações, em PDF:

I - Supervisão de Assistência às Famílias: a lista de visi-
tantes ativos, por Unidade Prisional;

II - Direção das Unidades Prisionais: a lista de servidores 
ativos. 

Parágrafo único. Em caso de problemas no sistema ou 
na conexão com a internet, a SSI deverá confirmar a permis-
são de acesso do servidor ou do visitante através das planilhas 
periodicamente encaminhadas pelos setores responsáveis.

Art. 41. A SSI ou direção das unidades poderão disci-
plinar assuntos específicos voltados ao controle de acesso 
realizado pela Portaria Unificada ou pelas própria unidades, 
desde que atenda os limites contidos nesta Normativa, com 
prévia comunicação à Diretoria da Policia Penal do Estado do 
Maranhão - PPMA.

Art. 42. A entrada de medicamentos que independem de 
prescrição médica para administração está limitada aos com-
postos e quantidades especificados no Anexo V desta norma. 

§1º Quando se tratar de Portaria Unificada, a SSI infor-
mará as respectivas unidades prisionais sobre a necessidade 
de recolhimento de medicamentos, devendo estes serem co-
letados pela equipe de saúde do estabelecimento ao qual se 
destina.  

§2º Todos os medicamentos listados somente deverão 
ser recebidos nas Unidades Prisionais mediante a apresenta-
ção de nota fiscal e desde que devidamente acondicionados 
em embalagem com lacre original de fábrica (ainda que so-
mente em cartela única).

Art. 43. Os casos omissos serão dirimidos pelo titular da 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

Art. 44. Fica revogada a Normativa SEAP nº. 819, de 17 
de julho de 2017.

Art. 45. Esta Normativa entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

CREDENCIAL ÚNICA DE VISITA 

Data: Hora: 

Visitante: 

Matrícula: 

Grau de Parentesco: 

Preso: 

Unidade: 

Servidor - Normativa Unificada 

É necessário a utilização desta credencial para adentrar na Unidade. 
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ANEXO II
AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA E RETORNO DA UNIDADE

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA
DATA:  ____/____/20XX HORA SAÍDA: HORA RETORNO: 

(APROXIMADA)

SERVIDOR (A): MATRÍCULA: 

CARGO: UNIDADE: 

CHEFE IMEDIATO:  MATRÍCULA: 

MOTIVO DA AUTORIZAÇÃO:

______________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA E RETORNO

______________________________________________________________  

OBSERVAÇÃO: (CAMPO RESERVADO AO SERVIDOR DA PU)

______________________________________________________________

_______________________________________
SERVIDOR(A)  

_______________________________________
CHEFE IMEDIATO  

_______________________________________
SERVIDOR(A) DA PORTARIA UNIFICADA I 

ANEXO III 
TERMO DE FALHA DE PROCEDIMENTO

Prezado colaborador, 
Seguindo os ditames de INSTRUÇÃO NORMATIVA DE 

CONTROLE DE ACESSO DAS PU’S E UP’S, no que tange 
ao CAPÍTULO: V DOS OBJETOS DE ENTRADA PROIBIDA 
OU RESTRITA, fica Vossa Senhoria devidamente NOTIFICA-
DO por conduta desidiosa no desempenho de suas funções, 
consubstanciada na inobservância dos deveres e proibições 
previstas legalmente nos arts. 22 e 23 durante inspeção de 
rotina de segurança, onde foi constatado que, ____________
_________________________________________________
_________________________________________________
______________________________________         

A presente medida disciplinar visa evitar a reincidência 
ou o cometimento de outras faltas de qualquer natureza que 
possam vir a gerar outras advertências, suspensões e, em úl-
timo caso, a extinção contratual de trabalho.

 Assim para que não tenhamos que tomar medidas mais 
severas como determina a legislação vigente que rege o seu 
contrato de trabalho, orientamos que observe as normas regu-
ladoras da relação de trabalho no que diz respeito à subordina-
ção e disciplina, necessárias ao desempenho das atribuições 
que lhe foram confiadas.

Ciência do servidor,

Declaro nesta data que tomei conhecimento da presente notificação e que recebo 2ª VIA. 

Assinatura servidor 

São Luís ......../........../2021

Assinamos como testemunha a presente notificação em razão da manifestação de recusa 
de servidor. 

 
_________________               _________________

  Testemunha 1                          Testemunha 2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Supervisor de Segurança Interna - SSI ou Diretor XXXXXXX

Matrícula: XXXXXXXX

ANEXO IV 
COMUNICADO DE OCORRÊNCIA 

REGISTRO Nº XXX/2021 - PLANTÃO: OCORRÊNCIA DO FATO: XX/XX/XXXX âs XXh:XX min 

UNIDADE PRISIONAL: LOCAL:  

ASSUNTO: 

TESTEMUNHAS: MATRÍCULA: PROVAS EM ANEXO: 

1.

DESCRIÇÃO DO EVENTO:  

SÃO LUÍS/MA, XX DE XXXXXXXX DE 2021. 

______________________
 XXXXXXXXXXXX

SUPERVISOR DE SEGURANÇA
INTERNA / DIRETOR XXXXXXXXXX
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 ANEXO V 
RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PERMITIDOS

 NAS UNIDADES PRISIONAIS  

MEDICAMENTOS 
SUBSTÂNCIA ATIVA: 

ANALGÉSICOS E 
ANTITÉRMICOS

Apresentação Ref/ similares Quant/
Sem

Paracetamol 500mg + 750mg tylenol, tylex, tylemar 
e similares

10

Dipirona 500 mg + 1g anador, dipidor e 
similares

10

Ácido Acetilsalicílico + 
cafeína

500 mg + cafeína Doril e similares 10

Dipirona + orfenadrina + 
cafeína

300mg + 35 + 50mg Dorflex e similares 10

Paracetamol + carisoprodol 
+ diclofenaco + cafeína

300mg+125mg+50mg+30mg Torsilax e similares 10

Ácido Acetilsalicílico 500 mg Aspirina e similares 10

Ibuprofeno 300 mg + 600mg Dalcy, Alivium, Ibuvix, 
Buprovix

10

ANTIGRIPAIS Apresentação Ref/similares Quant/
Sem

Dipirona + clorfeniramina + 
cafeína

500mg + 2mg + 30mg Benegrip, Cimegrip e 
similares

10

ácido acetilsalicilico+
dexclofeniramina+fenolefrina+
cafeína

400mg + 1mg + 10mg+30mg Coristina e similares 10

Dipirona + clorfeniramina + ácido 
ascórbico

100mg+ 1mg+50mg Apracur e similares 10

XAROPES E 
EXPECTORANTES 
RECIPIENTE PLÁSTICO

Apresentação Ref/similares Quant/
Sem

Bromexin 8mg/5ml Bissolvan e similares 1

Acetilcisteina 40mg/ml Fluimicil e similares 1

Ambroxol 30/5ml Ambroxol e similares 1

ANTINFLAMATÓRIOS Apresentação Ref/similares Quant/
Sem

Nimesulida 100mg Nisulid, Neosulid e 
similares

10

Naproxeno 250mg e 500mg Flanax e similares 10

Ibuprofeno 600mg Alivium, Dalcy, 
Buprovil e similares

10

Meloxicam 15mg  Melocox e similares 10

Piroxicam 20mg Piroxicam e similares 10

Diclofenaco de sódio 50mg Voltaren e similares 10

Diclofenaco de potássio 50mg Cataflan, Poltax e 
similares

10

DERMATOLÓGICO Apresentação Ref/similares Quant/
Sem

Benzoato de benzila loção Ascarsa, Sanasar, 
Benzin,Miticoçan 

1

Permetrina loção Pioletal, Keltrina e 
similares

1

Acetato dexametasona creme/ bisnaga Decadron e similares 1

Aciclovir creme/bisnaga Zovirax e similares 1

Nitrato de Miconazol creme/ bisnaga Vodol e similares 1

Cetoconazol Creme / bisnaga Nizoral e similares 1

Cetoconazol +betametasona Creme / bisnaga Novacort e similares 1

Neomicina+bacitracina Creme/bisnaga Nebacetim e 
similares

1

ANTIPARASITÁRIO Apresentação Ref/similares Quant/
Sem

Albendazol 400mg Zentel e similares 10

Mebendazol 20mg /ml Pantelmin e similares 2

Ivermectina 6mg Ivermec e similares 4

ANTIÁCIDOS / 
DIGESTIVO

Apresentação Ref/similares Quant/
Sem

Hidroxido de Alumínio (recipiente 
plástico)

615mg/ml Hidroxido de 
Aluminio e similares

1

Hidroxido de Alumínio ( sem 
mentol)

comprimido Hidroxido de 
Aluminio e similares

 10

Metionina e Colina/ boldo Flaconete, comp. e similares Xantinon, Metiocolin 
e similares

10

Sais de Hidratação Oral Sache Rehidrat e similares 10

loperamida 2mg Imosec e similares  10

Bisacordil 5mg Lacto-purga 10

Saccharomyces cerevisiae 100 milhões/ml Florax, Floratil, 
Flomicin e similares

10

ANTIALÉRGICO Apresentação Ref/similares Quant/
Sem

Maleato de Dexclorfeniramina 2mg Polaramine e 
similares

10

Loratadina 10mg Claritin 10
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 76, DE 12 DE AGOSTO 
DE 2021.

Instala o Serviço de Informações ao Ci-
dadão – SIC no âmbito da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária e 
dá outras providências.

        

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO no uso de 
suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3° do 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual n° 33.332, de 
13 de setembro de 2017, 

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Instalar o Serviço de Informações ao Cidadão – 
SIC no âmbito da Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária – SEAP, atendendo ao disposto no art. 7º, inciso I, da 
Lei Estadual nº 10.217, de 23 de março de 2015, que dispõe 
sobre regras específicas para garantir o acesso a informações 
no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º O Serviço de Informações ao Cidadão – SIC des-
ta Secretaria será constituído por órgão central, ao qual se vin-
culará a unidade de atendimento ao cidadão, que funcionará 
no prédio anexo da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária – Serviço de Protocolo, situado na Rua Gabriela 
Mistral, nº 716, Vila Palmeira, CEP 65.045-070, São Luís (MA). 
Telefone (98) 99101-5131.

Parágrafo único. No prazo de 30 (trinta) dias, o local 
de funcionamento do atendimento ao cidadão desta Secretaria 
deverá ser devidamente identificado.

Art. 3º Designar, conforme Anexo, os servidores para 
a gestão do SIC e atendimento ao cidadão, sem prejuízo de 
suas funções ordinárias.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º Compete ao responsável pelo Serviço de Infor-
mações ao Cidadão – SIC, ou ao seu suplente em suas ausên-
cias e impedimentos, juntamente com os servidores auxiliares, 
quanto a Lei nº 10.217, de 23 de março de 2015, e a Lei Fede-
ral nº 12.527/2011:

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao 
acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos ob-
jetivos das leis, verificando a disponibilização, independente 
de requerimento de informações de interesse público, de que 
trata o art. 4º da Lei nº 10.217, de 23 de março de 2015, e o art. 
8º da Lei Federal nº 10.527/2011;

II - monitorar a implementação das leis, elaborando os 
relatórios semestrais acerca do seu cumprimento;

III - recomendar as medidas indispensáveis à implemen-
tação e ao aperfeiçoamento das normas internas e procedi-
mentos necessários ao correto cumprimento das leis;

IV - orientar todas as unidades desta Secretaria no que e 
se refere ao cumprimento do disposto nas leis;

V - atuar de forma proativa no sentido de buscar em to-
das as unidades desta Secretaria as informações comumente 
solicitadas, para formar um banco de dados a ser disponibiliza-
do aos responsáveis pelo atendimento ao cidadão;

VI - demandar perante as unidades desta Secretaria ou 
órgãos competentes no sentido proporcionar e manter local 
com condições apropriadas, infraestrutura tecnológica para to-
das as unidades de atendimento ao cidadão em funcionamen-
to ou que venham a ser instaladas;

VII - coordenar e promover a capacitação de toda a equi-
pe integrante do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.

Art. 5º Compete ao responsável pelo atendimento ao ci-
dadão vinculado ao Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, 
no âmbito da sua unidade:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso a infor-
mações;

II - protocolar, em sistema eletrônico específico, docu-
mentos e requerimentos de acesso à informação, encami-
nhando-os aos setores realizadores e detentores de informa-
ções, dados e documentos, quando couber;

III - informar sobre a tramitação de documentos na refe-
rida unidade, ou fornecer ao requerente a orientação sobre o 
local onde possa encontrá-las;

IV - analisar, cadastrar e atender as solicitações feitas 
presencialmente, por correspondência física ou por meio ele-
trônico;

V - solicitar das unidades administrativas as informações 
necessárias ao atendimento do pedido de acesso à informa-
ção;

VI - informar ao cidadão a data e/ou hora da entrega da 
disponibilização da informação solicitada;

VII - manter atualizado o registro de consultas e respos-
tas no sistema informatizado;

VIII - confirmar os requisitos dos pedidos e verificar se o 
pedido é especifico e compreensível, solicitando detalhamen-
to, caso seja necessário;

IX - responder de imediato as demandas disponíveis na 
transparência ativa ou em banco de dados de informações fre-
quentemente requisitadas;

X - operacionalizar o Sistema Eletrônico do Serviço de 
Acesso à Informação e-SIC e o sistema interno do trâmite da 
demanda;

XI - encaminhar a outros órgãos ou entidades da Admi-
nistração Pública do Poder Executivo do Estado do Maranhão, 
com o auxílio da gestão do Serviço de Informação ao Cidadão 
– SIC e mediante o sistema eletrônico disponível, preferencial-
mente, os pedidos de acesso a informações que não digam 
respeito à esta Secretaria, informando o fato ao cidadão so-
licitante.

CAPÍTULO III
DO INDEFERIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Art. 6º No caso de indeferimento de acesso à informa-
ção, este SIC se pronunciará ao requerente no prazo de 10 
(dez), comunicando:

I - as razões da negativa de acesso e o seu fundamento 
legal;

II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da 
autoridade que o apreciará, orientando-o sobre a possibilidade 
de apresentação de pedido de desclassificação de informa-
ção, quando for o caso. 

§1º Interposto o recurso, a autoridade competente apre-
ciará as razões recursais e deverá se manifestar no prazo de 
10 (dez) dias.
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§2º Se após o julgamento do recurso ainda houver recu-
sa total ou parcial de acesso à informação, o requerente pode-
rá recorrer à Secretaria de Estado de Transparência e Contro-
le, que deliberará no prazo de 10 (dez) dias, podendo inclusive 
determinar a classificação ou a reclassificação de informação, 
conforme definido pela Lei Estadual nº 10.217, de 23 de março 
de 2015.

§3º Verificada a procedência das razões do recurso, a 
Secretaria de Estado de Transparência e Controle determinará 
ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias 
para garantir o acesso à informação.

§4º Negado o acesso à informação pela Secretaria de 
Estado de Transparência e Controle, poderá ser interposto re-
curso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações a que 
se refere o art. 27 da Lei Estadual nº 10.217/2015.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º O serviço de busca e fornecimento da informação 
é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos 
pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que 
poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao res-
sarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.

Art. 8º Os casos omissos a esse regulamento concer-
nente ao SIC serão remetidos para a apreciação do Secretário 
de Estado desta SEAP.

Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 428, de 19 
de março de 2018.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO V 

GESTÃO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC 
(SEAP)

Nome/cargo Matrícula/ CPF E-mail/Telefone Função SIC

Jéssica Alvesda 
Silva

Ouvidora/SEAP

Matrícula nº 826745-0
CPF nº 044.583.243-65

sic@seap.ma.gov.br
Telefone (98) 99181-7012

Responsável  
Gestão - SIC

Gustavo Silva de 
Sousa

Assessor Especial 
III Subsecretaria/

SEAP

Matrícula nº 880257-00
CPF nº 071.959.003-55

gabsub@seap.ma.gov.br
Telefone (98) 99101-5131

Suplente – 
Gestão SIC

Rômulo Antônio 
Silva de Azevedo
Assessor Especial 

III
Ouvidoria/SEAP

Matrícula nº 843421-0
CPF nº 046.130.733-24

ouvpen@seap ma.gov.br
Telefone (98) 99101-5131

Auxiliar –
Gestão SIC

UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO VINCULADAS AO 
SIC

ATENDIMENTO AO CIDADÃO – SEDE DA SEAP

Josecleia Leal 
Lopes Técnica 
Administrativa – 
Protocolo/SEAP

Matrícula nº 864066-02
CPF nº 012.610.403-41

protocolo@seap.ma.gov.br
Telefone (98) 99101-5131

Responsável – 
Atendimento ao 
Cidadão

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 76, DE 12 DE AGOSTO DE 2021.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77, DE 09 DE 
SETEMBRO DE 2021

Regulamenta a implementação, rotinas 
e fiscalização das Frentes Externas de 
Trabalho realizadas pela de Estado de 
Administração Penitenciária do Mara-
nhão.

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRA-
ÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO no uso 
de suas atribuições, que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e os incisos IV e VIII do 
art. 4° do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual n° 
33.332, de 13 de setembro de 2017, 

Considerando a necessidade do cumprimento do que 
preceitua a Lei de Execução Penal;

Considerando a Política Nacional de Trabalho no âmbito 
do Sistema Prisional, voltada à ampliação e qualificação da 
oferta de vagas de trabalho, ao empreendedorismo e à forma-
ção profissional das pessoas presas e egressas do sistema 
prisional;

Considerando a Política Pública Estadual que estabele-
ce normas e procedimentos para o trabalho e pagamento dos 
presos no Estado do Maranhão,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A presente Instrução Normativa tem por finalidade 
regulamentar a implementação, rotinas e fiscalização de todas 
as frentes externas de trabalho realizadas pela Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária.

Art. 2º Para efeitos desta Instrução Normativa, conside-
ra-se:

I -  frente externa de trabalho: qualquer frente desenvol-
vida integralmente fora da unidade prisional de origem, ainda 
que em outro local fechado, público ou particular, e sob acom-
panhamento ou não da Guarda Prisional;

II - frente interna de trabalho: aquela desenvolvida dentro 
das muralhas ou alambrados da unidade prisional ou ambiente 
prisional, isto é, sob vigilância da Guarda Prisional nativa do 
estabelecimento ou complexo penitenciário;

III - pessoa presa em regime semiaberto exclusivo: pos-
sui como único determinante de prisão o cumprimento de pena 
em regime semiaberto com execução no juízo competente, 
podendo responder a outros processos criminais, só que em 
liberdade, pois não se encontra preso preventiva ou tempora-
riamente por estes;

IV - pessoa presa em regime fechado: possui execução 
de pena em regime fechado no juízo competente, podendo ou 
não também estar cumprindo prisão preventiva por outro pro-
cesso.

Art. 3º A atuação da pessoa presa de regime fechado em 
frente externa de trabalho é excepcional e está condicionada 
às cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

CAPÍTULO II
DA ANÁLISE DE APTIDÃO PARA O TRABALHO EXTERNO

Art. 4º As pessoas presas selecionadas para o trabalho 
externo a partir Comissão Técnica de Classificação - CTC da 
unidade prisional de origem deverão ser submetidas à Avalia-
ção de Aptidão após um período de experiência de 30 (trinta) 
dias ou no término da frente de trabalho, não sendo para isto 
remuneradas durante este período.

§1º A verificação da aptidão deverá ser realizada via for-
mulário próprio pelo Grupo de Trabalho - GT constituído por 
01 (um) representante da Unidade Gestora de Manutenção e 
Automação - UGMA e 02 (dois) da Unidade Gestora de Profis-
sionalização, Trabalho e Renda - UGTR.

§2º O formulário de Avaliação de Aptidão será mantido e 
disponibilizado pela UGTR e, após preenchido pelo GT, deverá 
ser encaminhado ao setor, para validação.

§3º Sendo validado, a UGTR efetivará o vínculo de tra-
balho, mediante abertura de conta.

§4º A realização de nova avaliação somente ocorrerá 
quando se tratar de frente externa de trabalho de natureza di-
versa da qual integrava a pessoa presa.

§5º Novas avaliações para frente de trabalho de natu-
reza semelhante somente ocorrerão desde que devidamente 
motivadas por servidor envolvido no processo de produção. 

CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DAS FRENTES EXTERNAS 

DE TRABALHO 

Seção I
Dos Equipamentos de Proteção Individual

Art. 5º As pessoas presas integrantes de quaisquer fren-
tes de trabalho, deverão receber Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI de acordo com a característica da atividade 
executada, segundo Anexo I desta norma.

Seção II
Da Estrutura do local de Trabalho

Art. 6º Cabe a Secretaria Adjunta de Administração, Lo-
gística e Inovação Penitenciária - SALIP prestar o suporte ope-
racional necessário às frentes externas de trabalho, através do 
fornecimento, controle de uso, reposição, manutenção e con-
servação da estrutura mínima de materiais e equipamentos, 
de acordo com os mínimos descritos no Anexo I desta Instru-
ção, além de outros específicos de cada frente.

CAPÍTULO IV
DOS REQUISITOS PARA O INÍCIO DAS FRENTES 

EXTERNAS DE TRABALHO 

Art. 7º O início de cada frente externa de trabalho po-
derá:

I - exibir vídeo institucional com objetivo de realizar a am-
bientação e apresentação das informações pertinentes a cada 
área.

II - contar com a presença de representantes das Secre-
tarias Adjuntas e da Diretoria Geral da Polícia Penal, 

Art. 8º Caso a frente externa for composta de, no míni-
mo, 15 (quinze) pessoas presas, estas serão acompanhadas, 
por equipe da guarda prisional integrada por ao menos:
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I - 1 (um) Auxiliar Penitenciário, para acompanhamento 
da execução das atividades;

I - 2 (dois) Agentes Penitenciários Temporários e/ou Ins-
petores de Polícia Penal; e

III - 1 (uma) viatura para garantir a segurança do local. 

Parágrafo único. A critério da DGPP, os números defini-
dos neste artigo poderão ser adequados.

Art. 9º Cada frente de trabalho terá, obrigatoriamente, 
um responsável técnico que possua afinidade com atividade 
realizada.

Parágrafo único. As frentes externas de trabalho, quan-
to aos seus horários e atribuições, obedecerão aos limites es-
tabelecidos em portarias de trabalho ou decisões judiciais.

CAPÍTULO V
DA ROTINA NA FRENTE EXTERNA DE TRABALHO

Seção I
Das Competências da Direção da Unidade Prisional 

Art. 10. Cabe ao Diretor realizar visitas semanais nas 
frentes de trabalho que possuam pessoas presas da respecti-
va Unidade Prisional, objetivando:

I - representar institucionalmente a Unidade Prisional;

II - fiscalizar a presença da pessoa presa na frente de 
trabalho visitada;

III - viabilizar a adequada execução da frente de trabalho, 
comunicando situações adversas para as áreas envolvidas da 
SEAP no que tange ao trabalho da pessoa presa;

IV - promover diligências para apuração de possíveis ir-
regularidades na frente de trabalho;

V - atender ou agendar atendimento da pessoa presa 
que solicitar audiência durante a visita;

VI - gerenciar as visitas da equipe multidisciplinar da res-
pectiva Unidade Prisional;

 
VII - controlar o regime prisional e situação processual 

dos presos de sua competência inseridos em frentes externas 
de trabalho, na forma da regulamentação interna da SEAP.

Seção II
Das Competências da Equipe Multidisciplinar

Art. 11. Compete a Equipe Multidisciplinar de cada Uni-
dade Prisional realizar visitas semanais nas frentes de traba-
lho que possuam pessoas presas da referida unidade, objeti-
vando:

 I - verificar se as atividades desenvolvidas pela pessoa 
presa obedecem ao princípio da dignidade da pessoa humana;

 II - sugerir realização de capacitações para pessoas 
presas e/ou servidores que apresentarem inconformidades na 
execução de suas tarefas na frente de trabalho;

 III - avaliar os aspectos comportamentais das pessoas 
presas relatando possíveis inconformidades ao diretor da res-
pectiva unidade;

 IV - atender a pessoa presa quando solicitada uma con-
sulta durante a visita na frente de trabalho;

 V - subsidiar via instrumental técnico a Direção da Uni-
dade Prisional nos assuntos que envolvam sua área de atua-
ção e foram observados durante a visita.

Parágrafo único. A Equipe Multidisciplinar de cada uni-
dade prisional será composta, no mínimo, pelos Especialistas 
Penitenciários Jurídico, Serviço Social, Psicologia e Enferma-
gem.

Seção III
Das Competências da UGTR

Art. 12. Cabe a UGTR, por meio de seu responsável de-
vidamente designado:

I - realizar visitas periódicas em todas as frente de tra-
balho externo;

II - fiscalizar e orientar acerca de procedimentos atinen-
tes à atividade executada;

III - informar acerca dos processos e forma de remunera-
ção da pessoa presa;

IV - distribuir, orientar e fiscalizar a pessoa presa quanto 
ao uso dos equipamentos de proteção individual;

V - comunicar possíveis eventualidades por meio de Co-
municado de Ocorrência para a área responsável pela reso-
lução;

VI - requisitar ao Responsável Técnico relatório periódico 
individual de produtividade da pessoa presa.

Seção IV
Das Competências do Auxiliar Penitenciário

Art. 13. Ao Auxiliar, compete:

I - controlar e encaminhar diariamente, até as 9h da ma-
nhã, para a UGTR, informações acerca da frequência das pes-
soas presas, bem como a frequência física todo dia 20 (vinte) 
de cada mês;

II - acompanhar a execução das atividades repassadas 
pelo Responsável Técnico;

III - solicitar, receber, aferir a qualidade, distribuir a ali-
mentação e zelar pela devolução dos recipientes destinados 
ao seu transporte;

IV - receber e guardar materiais e insumos utilizados nas 
frentes de trabalho;

V - elaborar Comunicado de Ocorrência e informar ime-
diatamente para a UGTR acerca de quaisquer eventualidades 
ocorridas durante o expediente de trabalho.

 
Seção V

Das Competências do Agente Penitenciário Temporário
 e/ou Inspetor de Polícia Penal

Art. 14. São competências do Agente Penitenciário Tem-
porário e/ou Inspetor de Polícia Penal nas frentes de trabalho:

I - resguardar a integridade física das pessoas presas 
em regime semiaberto exclusivo responsáveis pela realização 
das atividades e, sendo possível, evitar a ocorrência de fuga 
deste público;

II - proteger a integridade física e evitar a ocorrência de 
fugas de presos de regime fechado que eventualmente com-
ponham a frente externa de trabalho;

III - resguardar o patrimônio envolvido na frente de traba-
lho durante o seu expediente de funcionamento;

IV - conduzir internos; 
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V - realizar abordagem de pessoas suspeitas próximas à 
frente de trabalho;

VI - realizar rondas periódicas no local (interno e externo) 
respeitando os procedimentos de segurança;

VII - prender ou recolher pessoas que cometerem delitos 
na frente de trabalho;

VIII - elaborar, na ausência do Auxiliar Penitenciário, o 
Comunicado de Ocorrência e informar imediatamente para a 
UGTR acerca de quaisquer eventualidades ocorridas durante 
o expediente de trabalho.

§1º Pelas características próprias da pena em regime 
semiaberto exclusivo, quando tratar-se de frente externa de 
trabalho composta apenas por pessoas presas nesta condi-
ção processual, que também foram devidamente classificadas 
para a atividade, a presença da Guarda Prisional visa resguar-
dar a ordem no local e a integridade física dos envolvidos, e, 
sendo possível, evitar a ocorrência de fugas;

§2º Quanto as frentes externas compostas por apenados 
de regime fechado, estes, obrigatoriamente, utilizarão unifor-
mes na cor laranja e adotar-se-ão as cautelas devidas a fim 
de se evitar fuga.

Seção VI
Das Competências do Responsável Técnico 

Art. 15. Cabe ao Responsável Técnico de cada uma das 
frentes de trabalho:

 
I - reunir diariamente com as pessoas presas para apre-

sentar atividades e metas a serem cumpridas no turno de tra-
balho; 

II - dar instruções em relação a execução das atividades 
diárias;

III - solicitar os insumos e ferramentas necessárias para 
a execução das atividades;

IV - elaborar relatório diário com as atividades executa-
das e encaminhar para a SALIP;

V - elaborar relatório periódico de produtividade individu-
al da pessoa presa e encaminhar para UGTR.

Seção VII
Da Responsabilidade da Pessoa Presa

Art. 16. Cabe a pessoa presa destinada a qualquer fren-
te de trabalho:

I - apresentar-se no início e final do turno ao responsável 
imediato para controle de frequência;

II - respeitar os horários de início e término das ativida-
des, zelando pela pontualidade;

III - não se ausentar do local de trabalho sem a devida 
autorização;

IV - seguir as orientações do Responsável Técnico ou 
pessoa designada para tal; 

V - cumprir as metas estabelecidas pelo Responsável 
Técnico;

VI - guardar os pertences em local apropriado;

VII - fazer uso de EPI’s condizentes com a necessidade, 
e fardamento;

VIII -  zelar pelos equipamentos, EPI’s, materiais e farda-
mentos recebidos.

§1º Fica terminantemente proibido o uso de celulares 
pela pessoa presa durante o expediente de trabalho.

 
§2º O registro de forma consecutiva ou alternada de 3 

(três) atrasos superiores a 30 minutos no período de 30 (trinta) 
dias sujeitará o apenado a procedimento disciplinar, por falta 
média conforme preconiza o Regulamento Disciplinar Prisio-
nal.

CAPÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 17. A avaliação de desempenho da pessoa presa 
que atue em frente de trabalho deverá ser realizada mensal-
mente com base nos seguintes critérios:

I - assiduidade e pontualidade;

II - disciplina;

III - produtividade, com base nos critérios estabelecidos 
para cada frente.

Parágrafo único. O formulário de Avaliação de De-
sempenho será mantido e disponibilizado pela UGTR e, após 
preenchido pelo GT, deverá ser encaminhado ao setor, para 
validação.

Art. 18. As pessoas que obtiverem destaque no desem-
penho de suas atividades poderão receber elogios, regalias e/
ou uma carta de recomendação.

Art. 19.  As pessoas presas já inseridas em frentes de 
externas trabalho antes da publicação desta normativa deve-
rão ser avaliadas.

Art. 20. Na hipótese de reavaliação da pessoa presa, 
sendo confirmada o baixo desempenho para determinada 
frente de trabalho, esta deverá ser submetida a capacitação, 
podendo, após:

I - retornar para frentes de trabalho de mesma atividade; 
ou

II - ser encaminhada a outra frente condizente com sua 
habilidade.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Os presos que se encontrarem em prisão domi-
ciliar provisória, em decorrência da pandemia, na hipótese de 
não comparecimento ao trabalho por um ou mais dias, deve-
rão apresentar justificativa legal à direção de suas respectivas 
unidades de origem.

§1º A pessoa presa que se mantiver afastada por motivo 
de saúde deverá ser recolhida para a unidade de origem.

§2º Caso esteja internado, a entrega do atestado deverá 
ser realizada pelo familiar do preso à respectiva direção da 
unidade prisional.

§3º Cabe à direção da unidade comunicar ao juiz respon-
sável pela execução acerca do recolhimento da pessoa presa 
para unidade de custódia, inserindo no sistema SEEU todos os 
documentos comprobatórios das ações adotadas.

Art. 22. Em se tratando de casos suspeitos ou confirma-
dos de COVID - 19, a pessoa presa deverá se apresentar à 
respectiva unidade prisional, devendo ser submetida à avalia-
ção da equipe de enfermagem.
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§1º Havendo possibilidade, as pessoas presas com sin-
tomas gripais ou suspeitos de COVID - 19 deverão permane-
cer recolhidos na própria unidade de origem;

§2º A UPR que não compreenda condições adequadas 
de isolamento para casos suspeitos de COVID - 19, ou tenha 
pessoa presa diagnosticada com a doença e não necessite 
de internação hospitalar, deverá realizar a transferência dos 
indivíduos nestas circunstâncias à UPMTC.

Art. 23. Toda pessoa presa deverá tomar conhecimento 
das previsões contidas nesta normativa e dos termos de sua 
respectiva portaria de trabalho, que obedecerão o modelo con-
tido no Anexo II.

Art. 24. Os casos omissos, não previstos nesta norma, 
serão dirimidos pelo titular da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária.

Art. 25. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data 
de sua publicação.

RAFAEL VELASCO BRANDANI
Subsecretário de Estado de Administração Penitenciária

                            ANEXO I 

Equipamentos básicos de 
Proteção Individual

Estrutura básica do local de 
Trabalho

I – capacete (quando for o caso)

A SALIP se articulará para, em cada 
frente de trabalho, diretamente 
ou mediante parcerias com a 

comunidade e instituições locais, 
proporcionar aos trabalhadores, 

pelo menos:

II – óculos de proteção I – bebedouro;

III – luvas de segurança II – guarda-volumes;

IV – cinturões de segurança (quando 
for o caso) III – banheiro com chuveiro;

V – máscaras e/ou respiradores IV – almoxarifado;

VI – protetores auricular V – local para alimentação

VII – calçados

VIII – fardamento
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 78, DE 05 DE 
NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre as atribuições da Supervi-
são de Assistências às Famílias - SAF, 
procedimentos de cadastro de visitação 
às pessoas privadas de liberdade do Sis-
tema Penitenciário do Estado do Mara-
nhão.

Considerando a decisão do Conselho Nacional de Polí-
tica Criminal e Penitenciária - CNPCP por meio da Resolução 
nº 01, de 30 de março de 1999;

Considerando o Decreto nº 27.640 de 25 de agosto de 
2011, que rege o funcionamento das Unidades  Prisionais;

Considerando, por fim, a necessidade de adotar regula-
mento para o cadastro de visita social e íntima nos Estabele-
cimentos Penais do Estado do Maranhão, com fundamento na 
instituição da Supervisão de Assistências às Famílias – SAF;

II do art. 92 do Código Penal Brasileiro, ou está sujeito à 
medida protetiva de urgência da Lei Nº 11.340/2006 (Lei Maria 
da Penha) no âmbito do Art. 22, inciso IV. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 69 da 
Constituição do Estado do Maranhão e o inciso III do art. 3° 
do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária, aprovado pelo Decreto Estadual n°. 33.332, 
de 13 de setembro de 2017, 

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A presente Instrução Normativa visa estabelecer 
o procedimento de cadastro de visitantes de pessoas privadas 
de liberdade sob responsabilidade da Supervisão de Assistên-
cias às Famílias - SAF, permitindo o acesso de  familiares, 
parentes por afinidade e amigos nos estabelecimentos penais.

§1º O visitante da pessoa presa está sujeito às normas 
disciplinadas pela Secretaria de Estado de Administração Pe-
nitenciária.

 

§2º As informações constantes do referido cadastro de-
vem ser sigilosas, cujo acesso ficará restrito aos servidores 
responsáveis pela operacionalização do Cadastro de Visitante.

Art. 2º As visitas poderão ser suspensas em caráter ex-
cepcional ou emergencial, a critério da Direção da Unidades e 
da Administração Superior desta SEAP, de forma motivada e 
fundamentada.

Parágrafo único.  O retorno destas ficará condicionado 
à revogação do motivo de sua suspensão.

CAPÍTULO II
DO CADASTRAMENTO DE VISITANTE

Art. 3º Compete à Supervisão de Assistência às Famílias 
o cadastro, a gestão, bem como cancelamento e suspensão 
dos visitantes em todo Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A pessoa presa deverá autorizar o ca-
dastro de seus visitantes por meio do Requerimento de Autori-
zação de Visitante, via SIISP. 

Seção I
Das Pessoas Autorizadas ao Cadastramento

Art. 4º Poderão se cadastrar, as seguintes pessoas:

I - cônjuge ou companheiro(a), desde que comprovado 
o vínculo afetivo estável e duradouro configurado como União 
Estável;

II - ascendentes até o 3º grau: exclusivamente pai (pa-
drasto), mãe (madrasta), avôs e avós, bisavôs e bisavós;

III - descendentes até o 3º grau: exclusivamente fi-
lhos(as), enteados(as), netos(as) e bisnetos (as);

IV - parentes em linha colateral: irmãos (ãs).
 

Art. 5º Os familiares citados nos incisos I, II, III e IV do re-
ferido artigo que por ventura não residam no mesmo município 
no qual a pessoa presa está custodiada e seja comprovada a 
impossibilidade destes realizarem visitas, a SAF poderá con-
ceder a autorização de cadastro para familiares de até 3º grau.

Art. 6º Os parentes por afinidade somente poderão ser 
cadastrados na hipótese da pessoa presa não possuir no 
SIISP, parentes consanguíneos de até 3º grau cadastrados, 
ou estes residerem fora do domicílio onde se encontra o cus-
todiado.

Art. 7º Se tratando de visitante cônjuge ou companhei-
ro(a), parente por afinidade ou amigo(a), o requerente deverá, 
obrigatoriamente, passar por atendimento multidisciplinar da 
SAF, no qual o parecer dos especialistas deverá ser devida-
mente anexado no SIISP.

Parágrafo único. Os atendimentos serão realizados 
com os(as) especialistas de maneira individual em ambiente  
reservado, sem a admissão da presença de acompanhantes 
para o(a) visitante, ou de modo virtual, previamente agendado, 
quando for o caso.

Subseção I
Da Substituição da Visita

Art. 8º A inclusão no cadastro da SAF de visitas de ou-
tra pessoa, em substituição àquela que não for parente até 
3º grau, cônjuge ou companheiro(a) de comprovado vínculo 
afetivo, implica na condição de ser por ele visitado somente 
após 120 (cento e vinte) dias decorridos da data de exclusão 
do visitante           substituído.

Art. 9º São vedadas as substituições do cônjuge e do(a) 
companheiro(a) de comprovado vínculo          afetivo, salvo se 
houver separação de fato ou de direito, com observância do 
prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias para a indicação do 
novo visitante perante a SAF.

Seção II
Das Restrições

Art. 10.  Será cadastrado e credenciado, podendo ou 
não ter sua Credencial de Visita autorizada pela SAF, o (a) 
interessado(a) que possua as seguintes restrições: 

II - antecedentes criminais sem condenação, regime 
aberto, saída temporária e livramento condicional;

III - condenação em cumprimento de pena restritiva de 
direitos;

IV - condenação baixada ou registro no Sistema de In-
teligência e Informação em Segurança Penitenciária – SIISP.
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§1º Sendo autorizado, será alvo de especial atenção 
quando da realização da visita, Anexo I, que poderá ocorrer 
em parlatório ou espaço congênere, a critério da Direção da 
respectiva Unidade Prisional.

§2º  O mero registro policial não configura restrição à 
visitação.

Art. 11. As visitas em parlatório, ocorrerão, obrigatoria-
mente, dada as circuntâncias:

I - sobre a qual haja fundada suspeita de porte ou posse 
de objetos, produtos ou substâncias cuja entrada seja proibida;

II - aos (às) presos(as) inclusos(as) no Regime Discipli-
nar Diferenciado - RDD, casos em que terá    duração de até 
02 (duas) horas

Art. 12. Ficam vedadas as seguintes situações:

I - cônjuge ou companheira(o), não poderá ter carteira 
como amigo(a) para outro(a) pessoa presa;

II -  pessoa cadastrada como amigo(a) não poderá no 
futuro alterar seu vínculo para companheiro(a) do mesmo(a) 
interno(a) para o qual está cadastrado como amigo(a).

III - visitante cadastrado como amigo(a) somente poderá 
realizar visita nesta modalidade para um(a)  único(a) preso(a).

IV -  em situações de violência doméstica, requerentes 
que figurem como vítimas de demandas criminais           em 
desfavor da pessoa presa ao qual pretendem visitar terão a 
solicitação de cadastro de visitante indeferida. 

Seção III
Da Documentação Necessária

Art. 13. Para a efetivação do cadastro, os(as) visitantes 
deverão apresentar a seguinte documentação original, para 
fins de conferência de autenticidade, conforme segue:

I - visita social:

a) documento de Identificação Pessoal emitida por órgão 
público oficial com foto: Cédula de Identidade, Cédula de Iden-
tidade Profissional, CTPS, CNH ou Passaporte;

b) cadastro de Pessoa Física - CPF (obrigatório para 
maiores de 18 anos e facultativo para maiores de 16      anos);

c) certidão de Casamento Civil ou Escritura Pública De-
claratória de União Estável;

d) declaração de União Estável com firma reconhecida 
em cartório, apenas na hipótese de ausência de qualquer um 
dos documentos da alínea “c”, juntamente com 2 (dois) dos 
documentos abaixo (para cadastro de companheiro(a)):

1. certidão de casamento religioso;

2. filhos em comum - certidão de nascimento (nome 
de interno(a) no registro);

3. disposições testamentárias;

4. prova de mesmo domicílio; 

5. conta bancária conjunta;

6. encargos domésticos evidentes;

7. escritura de compra e venda de imóvel pelo segura-
do em nome de dependente;

8. procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

9. figurar o interessado como dependente ou benefici-
ário do segurado em apólice de seguro ou em declaração de 
imposto de renda; 

10. declaração especial feita perante tabelião;

11. justificação judicial;

12. figurar como dependente em plano de saúde.

e) comprovante de residência (conta de luz, água ou te-
lefone), em nome do visitante a ser cadastrado ou de parente 
de até 1º grau e que possua data de emissão de até 6 (seis) 
meses anteriores ao preenchimento do Formulário de Reque-
rimento de Visitas;

f) comprovação do vínculo familiar, através de documen-
tos e entrevista com o Especialista da SAF e do respectivo 
estabelecimento prisional.

II – visita de crianças e adolescentes:

a) todos os documentos e procedimentos constantes no 
inciso  I, para o Pai ou a Mãe ou o Representante Legal pela(s) 
criança(s) e  adolescente(s);

 
b) certidão de Nascimento (atualizada) e Cédula de 

Identidade, se possuir (opcional);

c) cadastro de pessoa física - CPF (facultativo para 
menores de 16 (dezesseis) anos);

d) carteira de Vacinação atualizada para crianças até 6 
(seis) anos;

e) declaração da escola com horário escolar para as 
crianças a partir de 6 (seis) anos;

f) comprovação do vínculo familiar e/ou afinidade; e 

g) preenchimento e Assinatura do Formulário Termo 
de Responsabilidade e Compromisso em Relação à Conduta 
das Visitas de Crianças e Adolescentes, Anexo II desta norma.

III – visita assistida:

a) todos os documentos e procedimentos constantes 
nos incisos  I, e II, sendo este último quando for aplicável; 

b) autorização única para a visitação excepcional ex-
pedida pela SAF.

IV – visita íntima:

a) todos os documentos e procedimentos constantes 
no inciso  I, para cadastro de companheiro(a);

b) preenchimento do formulário Termo de Responsa-
bilidade de Risco de Contágio de Doença Sexualmente Trans-
missível, Anexo III desta instrução, com assinatura apenas do 
visitante.

§1º Compete à SAF verificar se a pessoa presa, a ser vi-
sitada pela criança ou adolescente, possui capacidade para o 
exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, conforme 
disposto no ordenamento jurídico brasileiro.

§2º Constatada a incapacidade, não será permitida a vi-
sita de criança e adolescente à pessoa presa, enquanto vigo-
rar a decisão judicial.

§3º Para efeito de comprovação de residência, sendo 
esta alugada, o requerente deverá apresentar o contrato de 
locação juntamente com a Declaração de Residência, que de-
verá ser preenchida no ato da solicitação.
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§4º Em se tratando de pessoas em situação de vulnera-
bilidade e risco social, que não tenham condições  de compro-
var endereço residencial, aceitar-se-á a declaração assinada 
pelo próprio interessado na presença de servidor da SAF, ou 
mediante firma reconhecida por autenticidade na ausência do 
interessado.

Seção IV
Do Local para Realização do Cadastro

Art. 14. De posse das documentações necessárias, o 
visitante interessado deverá comparecer nos seguintes locais 
para a realização do cadastro:

I - pessoa presa custodiada na região Metropolitana de 
São Luís: na sede da SAF;

II - pessoa presa custodiada fora da região Metropolitana 
da capital: na prória Unidade Prisional em que se encontra a 
pessoa presa. 

§1º A requisição de cadastro via e-mail, poderá ocorrer, 
excepcionalmente, por residentes que estejam fora do períme-
tro de custódia da pessoa presa.

§2º As previsões contidas nos incisos I e II deste arti-
go poderão ser realizadas por outros meios serem divulgados 
posteriormente pela SAF.

 
Art. 15. Havendo a solicitação de Cadastro de Visitante, 

tanto a documentação apresentada, como o parecer emitido 
pela equipe multidisciplinar serão validados pela supervisão 
da SAF. 

Parágrafo único. Uma vez deferida, a solicitação será 
encaminhada para a direção da Unidade Prisional via SIISP 
para coleta de assinatura da pessoa presa, devendo esta ser 
anexada novamente junto ao sistema.

Seção V
Do Indeferimento

Art. 16.  Em caso de indeferimento do Cadastro de Vi-
sitante por motivação fundamentada da SAF ou pela Direção 
do Unidade Prisional, ou caso a pessoa presa não autorize o 
recebimento de visitas do requerente, o cadastro do requeren-
te no SIISP deverá ser bloqueado impossibilitando a emissão 
da Carteira de Visitante. 

Art. 17.    Caso o(a) visitante tenha sido impedido de re-
alizar seu cadastro  devido a decisão judicial e posteriomente, 
havendo mudança de status, o mesmo (a)  poderá comunicar 
o fato à SAF ou ao Unidade Prisional de sua cidade, em casos 
de domicílio no interior e solicitar reanálise de seu cadastro.

§1º A reanálise de cadastro poderá ser solicitada prefe-
rencialmente via e-mail. 

§2º A documentação do(a) interessado(a) será, mais 
uma vez, analisada pela EPJ.

§3º Não havendo impedimento, o (a) interessado(a) será 
encaminhado(a) para o atendimento psicossocial e seguirá o 
fluxo normal de cadastro.

§4º No caso de reanálise realizada de forma presencial e 
em Unidades do Interior, a documentação deverá ser enviada 
à SAF que  que validará antes da efetivação do cadastro.

 
§5º Caso a EPJ ainda identifique impedimentos, será 

registrado no SIISP novamente o bloqueio do interessado, im-
possibilitando o seu cadastro como visitante em todo e qual-
quer Unidade Prisional do Maranhão. 

Seção VI
Da Carteira de Visitante

Art. 18. O requerente receberá uma Carteira de Visitante 
de uso individual, autenticada com QR CODE para a verifica-
ção de segurança e inspeção no sistema, em até 10 (dez) dias 
úteis da data da solicitação, a ser entregue no mesmo local 
onde foi realizado o cadastro, seja na sede da SAF ou em 
Unidade Prisional.

Parágrafo único.  A SAF e os estabelecimentos penais 
deverão orientar os(as) visitantes a plastificar sua carteira para 
evitar o desgaste do Código QR no papel.

Art. 19. É obrigatória a apresentação da Carteira de Vi-
sitante para a visita social de adultos, crianças e adolescentes 
ou para as visitas íntimas de cônjuge ou companheiro(a), ao 
ingressar no Unidade Prisional. 

§1º A numeração de Cadastro de Visitante do responsá-
vel legal deverá ser emitida no Cadastro de Visitante de Crian-
ças e Adolescentes.

§2º O acesso às demais dependências das Unidades 
Prisionais é vedado mesmo de posse da carteira de visitante.

Art. 20. Junto à carteira de visitante, é obrigatória a apre-
sentação de documento oficial com foto para o ingresso nos 
estabelecimentos penais.

Parágrafo único. A ausência do documento oficial com 
foto impossibilita o acesso à visita mesmo de posse da carteira 
de visitante.

Subseção I
Da Validade, Renovação e 2ª Via

Art. 21. O Cadastro de Visitante tem validade de 01 (um) 
ano, podendo ser renovado por igual período, e dará acesso 
ao Unidade Prisional no qual a pessoa presa vinculada ao visi-
tante estiver custodiada.

 
Parágrafo único. Para a renovação do Cadastro e/ou 

emissão de segunda via da Carteira de Visitante, será exigida 
a apresentação da documentação atualizada conforme dis-
posto nesta Instrução Normativa.

Art. 22. A segunda via da Carteira de Visitante, em casos 
de roubo ou extravio, somente será fornecida mediante apre-
sentação do respectivo Boletim de Ocorrência registrado em 
Delegacia de Polícia. 

Parágrafo único. Nos casos em que a Carteira de Visi-
tante tenha sofrido danos ou avarias, a segunda via somente 
será fornecida mediante a devolução da Carteira de Visitante 
original.

CAPÍTULO III
DO VESTUÁRIO E DOS PERTENCES DO VISITANTE

 Art. 23. Não será permitida a entrada de visitante nas 
Unidades Prisionais trajando roupas nas cores dos uniformes 
dos servidores, prestadores de serviços, presos(as) ou milita-
res, e/ou nas cores preta, branca, verde ou laranja.

Art. 24. As roupas íntimas dos visitantes não poderão 
conter detalhes em metal, peças removíveis ou qualquer ma-
terial que possa representar algum risco à segurança da Uni-
dade Prisional.

Art. 25. O(a) visitante, para fins de visitação, deverá ves-
tir-se com roupas de cor clara, exceto nas cores citadas no art. 
25 e o obedecendo as seguintes condições:
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I – mulheres: 

a) camisetas ou blusas com mangas e sem decotes;

b) calças de malhas finas sem cordões e   sem massa 
metálica;

c) saias ou vestidos com manga de tecido único, abai-
xo, no mínimo, 2 (dois) cm da linha dos joelhos;

d) roupas íntimas sem forro (exceto nas cores preta, 
branca, verde ou laranja - ou rosa para as visitas à Penitenciá-
ria Feminina), e sem metal;

e) um prendedor de cabelos em tecido; e 

f)  sandálias de borracha com solado único;

II – homens: 

a) camisetas com mangas, sem bolso e sem botões;

b) calças de malhas finas sem cordões e sem     massa 
metálica;

c) roupas íntimas sem forro (exceto nas cores preta, 
branca, verde ou laranja), sem metal;e 

d) sandálias de borracha.

Art. 26. Durante os procedimentos de revista, os visitan-
tes deverão substituir os absorventes, fraldas e calçados, con-
forme orientação da Unidade Prisional.

§1º Será permitida a entrada de fraldas descartáveis e 
calçados nos casos de crianças de até 12 (doze) anos incom-
pletos, não fornecidos pela Unidade Prisional, no tamanho 
adequado, somente após serem vistoriados pelo aparelho de 
Raio - X.

§2º Não será permitida a entrada de talcos nem poma-
das para assaduras.

Art. 27. O visitante deverá comparecer com o mínimo 
de objetos pessoais, a fim de facilitar o acesso à Unidade Pri-
sional.

§1º Não será permitida a entrada, nas dependências das 
Unidades Prisionais, portando os seguintes objetos:

I - joias (exceto aliança), brincos, bijuterias, presilhas, 
tiaras, óculos de sol, relógios e/ou similares; aparelhos ele-
trônicos e/ou aparelhos de comunicação - celular ou rádio e 
fones de ouvido;

II - bolsas, carteiras, mochilas, cintos, sapatos ou sandá-
lias e sutiãs com bolhas, aros e bojo e quaisquer outros itens 
do gênero;

III - pastas, escarcelas ou envelopes contendo papéis ou 
documentos, exceto o documento de identificação pessoal;

IV - instrumentos perfuro-cortantes de qualquer espécie;

V - quaisquer substâncias consideradas ilícitas; quais-
quer outros objetos e acessórios.

 

Art. 28. Para a visita íntima, o visitante poderá adentrar 
na Unidade portando os seguintes pertences:

I - 01 (um) lençol;

II -  02 (dois) preservativos;

III - 01 (uma) toalha; e

IV - 01 (um) sabonete. 

Paragráfo único. Ao término da visita, todos os perten-
ces deverão retornar com o visitante.

Art. 29. É proibido o uso de tranças, perucas, apliques 
de cabelo de fácil remoção, prendedores de cabelo  com pe-
ças metálicas ou qualquer outro material rígido, ou ainda o uso 
de qualquer tipo de boné, chapéu ou  adereço semelhante.

Parágrafo único. Na hipótese de apliques de cabelo de 
difícil remoção, estes não deverão conter adereços que dificul-
tem ainda mais o procedimento de revista.

Art. 30.  O(a) preso(a) não poderá efetuar a troca ou 
empréstimo de roupas com os(as) visitantes.

Art. 31. O(a) visitante que utilizar prótese, implante, ócu-
los de correção visual, ou escuros, e outros materiais     metáli-
cos, que se acuse em aviso sonoro no momento da passagem 
pelo detector de metais, deverá protocolar, junto ao cadastra-
mento na SAF, cópia de laudo médico, atestado ou similar, de-
monstrando a necessidade do uso de tal material.

§1º O disposto no caput deste artigo também se aplica 
às mulheres que possuam condições específicas de saúde a 
serem identificadas pelo bodyscaner, tais como cistos, miomas 
e uso de dispositivo intrauterino – DIU.

§2º A cópia de laudo médico, atestado ou similar deverá 
ser substituída por versão atualizada a cada 06 (seis) meses.

Art. 32. Os itens e alimentos permitidos aos presos man-
terem em cela, bem como os alimentos com ingresso permitido 
para o dia de visita, exclusivamente, para consumo durante a 
realização desta, estão regulados por meio de normativa espe-
cífica da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

 

CAPÍTULO IV
DO CANCELAMENTO DO CADASTRO DE VISITANTE

Seção I
Do Cancelamento pelo Visitante

Art. 33. Caso o visitante decida cancelar seu Cadastro, 
deverá comparecer à sede da SAF, ou solicitar por e-mail, e 
preencher o formulário de solicitação de cancelamento, Anexo 
IV desta normativa, que deverá ser inserido no SIISP pela SAF.

Art. 34. O visitante deverá ser atendido pela equipe mul-
tidisciplinar da SAF ou do Unidade Prisional, que emitirá pare-
cer com o motivo do cancelamento apresentado pelo visitante.

§1º Caso o visitante requeira o cancelamento em Unida-
de Prisional, o parecer anexado pela equipe  multidisciplinar 
do referido estabelecimento deverá ser validado pela equipe 
de especialistas da SAF.

§2º Este terá um prazo de 30 (trinta) dias para arrepen-
dimento do cancelamento, período no qual seu Cadastro de 
Visitante ficará temporariamente suspenso, devendo a equipe 
multidisciplinar informar acerca do referido prazo.

§3º Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifes-
tação de arrependimento, o Cadastro de Visitantes do reque-
rente será bloqueado no SIISP, e só poderá ser novamente 
desbloqueado para o mesmo visitado após 120 (cento e cinte) 
dias.
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§4º A pessoa presa, deverá aguardar um período de 120 
(cento e vinte) dias para poder solicitar a inclusão de outro 
visitado com o mesmo vínculo (familiar, cônjuge ou compa-
nheiro(a)) do visitante cancelado.

§5º Excepcionalmente, em caso de falecimento do visi-
tante, a pessoa presa poderá receber um novo visitante com 
o mesmo vínculo do visitante que veio a óbito, sem a necessi-
dade de aguardar o prazo mencionado no parágrafo anterior.

 

Seção II
Do Cancelamento pela Pessoa Presa

Art. 35. Caso a pessoa presa decida cancelar o recebi-
mento de visita de determinado visitante, deverá passar por 
atendimento pela equipe multidisciplinar do Unidade Prisional 
ao qual está custodiado e preencher o formulário de Solicita-
ção de Cancelamento de Visita, Anexo V, que deverá ser inse-
rido no SIISP pelo(a) Assistente Social.

Art. 36. A Direção do Unidade Prisional e a SAF deverão 
validar, nesta ordem, a solicitação de  cancelamento no SIISP.

 
Art. 37. Nos casos em que o visitante seja cônjuge ou 

companheiro(a), o(a) interno(a), Anexo VI, terá um prazo de 30 
(trinta) dias para arrependimento do cancelamento, período no 
qual o Cadastro do Visitante ficará temporariamente suspenso, 
devendo a equipe multidisciplinar informar acerca do referido 
prazo.

Parágrafo único. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 
sem manifestação de arrependimento, o Cadastro do visitante 
será bloqueado no SIISP, e só poderá ser novamente desblo-
queado após 120 (cento e vinte) dias, vide preenchimento do 
formulário Anexo VII.

Art. 38. A pessoa presa que tiver cancelado qualquer vi-
sitante (familiar, cônjuge ou companheiro(a)) poderá receber 
visitas novamente do mesmo visitante ou de outro visitante 
com o mesmo tipo de vínculo após 120 (cento e vinte) dias.

Parágrafo único. Em casos de óbito de familiar, este 
prazo poderá ser flexibilizado perante a apresentação de ates-
tado de óbito e atendimento da equipe psicossocial, devendo 
a SAF autorizar após devida análise.

CAPÍTULO IV
DAS MODALIDADES DE VISITA

Art. 39. A visita à pessoa presa, de ambos os sexos, po-
derá realizar-se-á nas seguintes modalidades: 

I – social;

a) de Crianças e Adolescentes;
  
II - assistida; 

III - íntima; e

IV - virtual.

Art. 40. Fica assegurada a prioridade de ingresso nos 
Unidade Prisionais aos seguintes visitantes:

I – portadores de deficiência; 

II – gestantes; 

III – maiores de 60 (sessenta) anos; e 

IV – portadores de enfermidade, em tratamento ou não.

Paragráfo único.  Na hipótese do inciso IV do referido 
artigo, estará garantido apenas aos que tenham a permanên-
cia na fila de espera inviabilizada, sendo obrigatória a apre-
sentação de laudo médico à SAF, a fim de que seja incluída 
observação  no cadastro.

Seção I
Da Visita Social

Art. 41.  A pessoa presa tem direito de receber visita, 
dentre as 8 (oito) pessoas indicadas em seu rol , de no máxi-
mo, 02 (duas) pessoas por dia de visita, não se computando 
nesse quantitativo  as crianças de até 12 (doze) anos e de 
acordo com o cronograma de visitação da Unidade Prisional, 
considerada as condições de estrutura física dos ambientes 
destinados à visitação.

Art. 42. As visitas sociais serão realizadas em pátio pró-
prio, conforme determinação da Direção do Unidade Prisional.

Art. 43. A duração da visita será de até quatro horas, das 
8h às 12h, se realizada no período matutino, ou    das 13h às 
17h, se no período vespertino, duração esta que já compreen-
de, prioritariamente no final de semana.

Parágrafo único. Havendo proximidade de datas festi-
vas, o número de visitas sociais ou a duração      destas poderá 
ser aumentado, a critério da Direção da Unidade Prisional.

 
Subseção I

Da Visita de Criança e Adolescente

Art. 44. A entrada de crianças e adolescentes, para visi-
tas comuns, é permitida somente quando estes  forem filho(a) 
ou neto(a) ou bisneto (a) da pessoa presa.

§1º Poderá ser admitido a visitação de enteado, desde 
que apresentada a declaração com firma reconhecida por 
autenticidade dos genitores biológicos ou responsável legal, 
caso seja menor de idade, após realização de entrevista pela 
equipe multidisciplinar da SAF. 

§2º Caso os pais ou responsável legal da criança ou ado-
lescente não puderem ou não quiserem ser cadastrados como 
visitantes, deverão estes indicar, um parente consanguíneo ou 
por afinidade dos pais ou responsável legal da criança ou ado-
lescente ou da pessoa presa, para acompanhar o menor nas 
visitas, preenchidos os seguintes requisitos:

I - ser maior de 18 (dezoito) anos;

II - presentar declaração de vínculo com os pais ou res-
ponsável legal da criança ou adolescente, ou com a pessoa 
presa a ser visitada;

III - ser devidamente cadastrado como visitante na SAF.

§3º A visita de crianças menores de 06 (seis) meses só 
será permitida uma única vez, quando se tratar de visita ao pai/ 
padrasto, e deverá ser realizada na sala de Serviço Social do 
Unidade Prisional. 

§4º Atingida a idade de 06 (seis) meses em diante a 
criança poderá visitar regularmente a pessoa presa, conforme 
cronograma de visitação.

Art. 45. Nos dias de visitas de crianças e adolescentes 
não serão permitidas: 

I - visitas íntimas;

II - atividades comemorativas com a participação destas.
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Art. 46. Fica proibido o acesso de crianças e adolescen-
tes ao Núcleo de Saúde do Complexo Penitenciário de São 
Luís.

 
Seção II

Da Visita Assistida

Art. 47. A Visita Assistida será autorizada pela Direção da 
respectiva Unidade Prisional após justificativa fundamentada e 
ocorrerá mediante análise de sua necessidade e conveniência 
pela SAF, contanto que o visitante não tenha possibilidades de 
realizar a visita social.

§1º A autorização somente será concedida uma vez, 
sendo esta precária e exclusiva para determinado(a) preso(a) 
e data, salvo nas Unidades Prisionais com natureza de triagem 
ou no período destinado a este fim, caso em que, excepcional-
mente, poderá ser renovada a autorização por mais uma vez.

§2º A Visita Assistida será acompanhada, obrigatoria-
mente, por servidor penitenciário, preferencialmente o Espe-
cialista Penitenciário em Serviço Social ou Psicologia, deven-
do acontecer nos dias úteis e em período diurno.

Art. 48. A visita assistida realizada no COCTS poderá ser 
realizada a partir do 11º (décimo primeiro) dia de ingresso da 
pessoa presa, respeitando o cronograma de visitas determina-
do pela Direção do Unidade Prisional e observando o intervalo 
de 30 (trinta) dias entre cada visita.

Art. 49. O agendamento da visita ocorrerá de acordo 
com a disponibilidade da Unidade Prisional, observada a or-
dem cronológica das solicitações.

Seção III
Da Visita Íntima

Art. 50. A pessoa presa é facultada receber visita ínti-
ma do(a) cônjuge ou companheiro(a) à medida em que haja a 
comprovação do vínculo afetivo pelas formas previstas nesta 
Instrução Normativa.

Art. 51. Para cada pessoa presa é autorizado o registro 
de apenas um(a) cônjuge ou companheiro(a), o(a) qual deverá 
constar no registro do SIISP.

Art. 52. A pessoa presa somente poderá receber visita 
íntima de menor de 18 (dezoito) anos quando se tratar de:

I - menor de 18 (dezoito) anos legalmente casado(a) com 
o(a) visitado(a);

 
II - menor de 18 anos judicialmente emancipado(a) e 

haja a demonstração de união estável com o(a) visitado(a), 
mediante apresentação de documentação exigida para o caso.

III - o seu genitor ou tutor responsável pela emancipação 
administrativa for entrevistado e assinar termo de ciência junto 
à SAF 

IV - nos demais casos e incluindo adolescente menor de 
16 (dezesseis) anos, somente com autorização expressa do 
juízo competente.

Parágrafo único. A visita íntima  somente poderá ocor-
rer em ambiente restrito a essa  espécie de encontro e de acor-
do com as regras do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária.

Art. 53. Fica impedida de receber visita íntima a pessoa 
presa que estiver:

 I - em situação de trânsito na Unidade Prisional;

II - em período de inclusão ou em regime de observação;

III - em isolamento preventivo, quando necessária a ado-
ção de medida preventiva de segurança pessoal; 

IV - em enfermaria ou no Núcleo de Saúde do Complexo 
Penitenciário de São Luís;

V - em cumprimento de sanção disciplinar de restrição de 
direitos ou de aplicação de isolamento celular,  independente 
da cela em que se encontre.

Seção IV
Da Visita Virtual

Art. 54. As visitas virtuais são restritas às pessoas pri-
vadas de liberdade que não estão recebendo nenhum  tipo de 
visita presencial.

Art. 55. Para a realização da visita virtual, a pessoa presa 
ficará sujeita às normas procedimentais de disciplina interna.

Art. 56. As solicitações de cadastro para visita virtual 
obedecerão os critérios pré-estabelecidos em normativas es-
pecíficas sobre esta temática desta SEAP.

 

CAPÍTULO VI
DA SUSPENSÃO DA VISITA

Art. 57. Em consonância com Decreto que versa sobre o 
funcionamento das Unidades Prisionais, mediante motivação 
fundamentada, e a critério da Direção da Unidade Prisional, 
o(a) visitante que, por sua conduta, vá de encontro à discipli-
na, à ordem geral aplicada a estes e à segurança da Unidade 
Prisional poderá sofrer a sanção de suspensão de visita por 
prazo determinado.

§1º São considerados atos de indisciplina cometidos por 
visitantes:

I - praticar ações definidas como crime ou contravenção;

II - manter conduta indisciplinada no interior ou nas de-
pendências externas da Unidade Prisional, desobedecendo a 
qualquer ordem, seja escrita ou verbal, emanada por autorida-
de competente;

III - desobedecer, desacatar ou praticar qualquer ato que 
importe em indisciplina, seja ele praticado contra servidores 
públicos, presos ou outros particulares;

IV - promover tumulto, gritaria, algazarra ou portar-se de 
maneira inconveniente que perturbe o trabalho ou o sossego 
alheio;

V - induzir, fazer uso, estar sob ação de bebida alcoólica, 
substância entorpecente ou que determine dependência física 
ou psíquica, ou ainda introduzi-las em área sob administração 
da Unidade Prisional;

VI - vestir-se de maneira inconveniente;

VII - recorrer a meios fraudulentos em proveito próprio 
ou alheio;

VIII - praticar manifestações ou propaganda que moti-
vem a subversão à ordem e a disciplina das Unidades Prisio-
nais; a discriminação de qualquer tipo e o incitamento ou apoio 
a crime, contravenção ou qualquer outra forma de indisciplina;

IX - auxiliar, participar ou incentivar a prática de falta dis-
ciplinar do preso, tentada ou consumada.

§2º O prazo de suspensão da carteira de visitante será 
determinado de acordo com a gravidade da infração do(a) visi-
tante conforme a tipificação de atos de indisciplina menciona-
dos no referido decreto:
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I - graves: itens I, V, VII e VIII;

II - médios: itens II, III, IV e IX;

III - leves: itens VI.

§3º Atos de indisciplina serão classificados da seguinte 
forma:

I - leves – suspensão de 15 a 30 dias, 

II - médios –  suspensão de 45 a 90 dias; e

III -  graves – suspensão de 180 a 360 dias.

§4º O tempo de suspensão passará a contar a partir do 
momento da ocorrência.

Art. 58. Fica a Direção do Unidade Prisional responsável 
pela comunicação à SAF da ocorrência  que implique a sus-
pensão da visita.

§1º No momento em que identificada, a ocorrência de-
verá ser imediatamente registrada sob forma de pedido de 
suspensão no SIISP pelo servidor da Unidade e validada pela 
Direção com a inserção da documentação em até 2 (dois) dias 
úteis.

§2º A partir da validação da Direção, o SIISP notificará 
a SAF do pedido de suspensão e a SAF prosseguirá com a 
validação do pedido, formalizando a suspensão e bloqueando 
o cartão do(a) visitante suspenso(a).

§3º No caso de imposição de sanção de suspensão tem-
porária, conforme o caso, que seja anexado ao SIISP para for-
malização à SAF:

I - a cópia do comunicado de ocorrência da Unidade Pri-
sional;

II - auto de prisão em flagrante;

III - o termo circunstanciado de ocorrência, quando hou-
ver; e

IV - despacho fundamentado do Diretor-Geral da Unida-
de Prisional. 

Art. 59. Ao término do período de suspensão, o SIISP 
notificará a SAF e, com isso, a Especialista Penitenciária Jurí-
dica (EPJ) prosseguirá com análise da situação do(a) visitante 
e inserção de parecer no SIISP. 

Art. 60. Caso a EPJ identifique impedimentos à libera-
ção da carteira de visitação, será registrado o impedimento 
no SIISP de modo que o cadastro deste(a) visitante seja blo-
queado em todo e qualquer Unidade Prisional do Estado do 
Maranhão. 

Art. 61. Caso não seja identificado nenhum impedimento 
à retirada da suspensão, a EPJ sinalizará via SIISP que a si-
tuação está regular e a supervisão da SAF realizará o desblo-
queio da carteira de visitante no SIISP,  imediatamente após o 
desbloqueio da carteira de visitante pela supervisão da SAF, 
o(a) visitante estará habilitado(a) a retomar a visitação.

Parágrafo único. A identificação dar-se-á por por docu-
mento oficial com foto, e quando possivel, por processo bio-
métrico digital.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 62. A SAF terá seção própria no portal www. seap.
ma.gov.br, contendo informações informações atualizadas  
aos visitantes.

Art. 63. Será cancelado no SIISP todas as Credenciais 
de Visitas das pessoas privadas de liberdade nos casos de 
evasão, fuga, liberdade condicional, regime aberto e demais 
saídas das Unidades Prisionais através de alvará definitivo.

Art. 64. Na hipótese de ser identificado pela SAF crian-
ça ou adolescente sem registro de nascimento, paternidade, 
ou com erro no registro de nascimento, será feito o encami-
nhamento do responsável pela criança ou adolescente para a 
Defensoria Pública, no intuito de que seja sanada a omissão 
ou erro existente.

Art. 65. A SAF adotará processo interno de readequação 
dos fluxos de credenciamentos, bem como processo de revi-
são dos cadastros atualmente ativos a fim de que passem a 
atender o disciplinado nesta Instrução Normativa.

 
Art. 66. O procedimento das visitas de representantes de 

entidades religiosas é regido por normativa específica desta 
SEAP.

Art. 67. A revista é a inspeção do visitante que se efetua 
com fins de segurança, e deverá obedecer normativo especi-
fico desta SEAP.

Art. 68. Os casos omissos e as situações excepcionais 
serão analisados e deliberados pela SAF, a qual tomará as 
medidas cabíveis dentro da estrutura hierárquica da Secretaria 
de Estado de Administração Penitenciária.

Art. 69. Fica revogada a Portaria nº 206, de 23 de março 
de 2016.

Art. 70. Esta Instrução Normativa entra em vigor após 30 
(trinta) dias da data de sua publicação.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA 
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I
TERMO DE CIÊNCIA DE VISITA COM RESTRIÇÕES

ANEXO II
TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO
PARA VISITAS DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES

ANEXO III
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE RISCO

DE CONTÁGIO DE DOENÇAS SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS

ANEXO IV
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CADASTRO

VISITA DE CONJUGE OU COMPANHEIRO (A)

ANEXO V
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE VISITA 

VISITA SOCIAL

ANEXO VI
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE VISITA CÔNJUGE 

OU COMPANHEIRO

ANEXO VII
FORMULÁRIO DE REATIVAÇÃO DE CADASTRO PELO 

INTERNO 
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