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ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA Nº 001/2020, SEAPEN/SUSEPE 

 

 

O Secretário da Administração Penitenciária do Estado 

do Rio Grande do Sul e o Superintendente dos Serviços Penitenciários, no 

uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando as orientações dispostas na Nota Técnica                

nº 01/2020, destinada a indicar medidas visando à prevenção do contágio por 

coronavírus – COVID-19 no âmbito do sistema prisional; 

 

Considerando que, após a emissão da referida Nota 

Técnica, publicada no dia 17 de março de 2020, evidenciou-se o agravamento 

do quadro epidemiológico a ser enfrentado, consubstanciado por meio das 

seguintes orientações e atos normativos: 

 
- Recomendação nº 062, de 17 de março de 2020, do Conselho 
Nacional de Justiça, que orienta medidas preventivas à 
propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no 
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo; 

- Portaria Interministerial nº 07/2020, dos Ministérios da Justiça e 
Segurança Pública e da Saúde, publicada no DOU em 18 de 
março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento 
da emergência de saúde pública previstas na Lei 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020, no âmbito do sistema prisional, recomendando 
redução do número de visitantes permitidos ou, até mesmo, a 
suspensão total da visitas; 

- Portaria nº 135/2020, do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, publicada no DOU em 18/03/2020, que estabelece 
padrões mínimos de conduta a serem adotados no âmbito 
prisional, recomendando a restrição, ao máximo, da entrada de 
visitantes nas unidades; 

- Decreto Estadual nº 55.128, de 19 de março de 2020, que 
declara estado de calamidade pública em todo o território do 
Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de 
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19; 
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- Decreto Estadual nº 55.129, de 19 de março de 2020, que institui 
Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Epidemia COVID-19, 
Conselho de Crise para o Enfrentamento da Epidemia COVID-19, 
Grupo Interinstitucional de Monitoramento das Ações de 
Prevenção e Mitigação dos efeitos do COVID-19 no Sistema 
Prisional do Estado do Rio Grande do Sul e Centro de 
Cooperação de Emergência – COVID-19 (COE COVID-19) do 
Estado do Rio Grande do Sul; e 

- A Portaria SES nº 211/2020, de 20 de março de 2020, que 
estabelece protocolo clínico para síndromes gripais em virtude da 
pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19), durante a 
vigência do estado de calamidade. 

 
Considerando, de um lado, a necessidade de proteção e 

de preservação da saúde e da integridade física do servidor penitenciário, da 

população carcerária e de seus visitantes e, de outro, a premência de ser 

conferida segurança jurídica às orientações e aos protocolos determinados 

pela Administração Pública na Nota Técnica nº 001/2020, atendendo a 

expectativa de manutenção do direito de visita gerada nas pessoas presas e 

seus respectivos familiares, até o dia 22 de março de 2020, de modo a manter 

a estabilidade do sistema, 

 

RECOMENDAM: 

 

Art. 1º A fim de tutelar a saúde no âmbito do sistema 

prisional, os servidores penitenciários deverão cumprir, no limite do possível, as 

orientações dispostas na Nota Técnica nº 001/2020, bem como as diretrizes 

acerca da matéria exaradas pelos demais órgãos públicos, a exemplo dos atos 

administrativos citados nesta Ordem de Serviço, mantendo as medidas de 

prevenção, controle e combate ao COVID-19. 

 

Art. 2º Além do atendimento das recomendações 

descritas no art. 1º, em especial aquelas dispostas na Nota Técnica nº 

001/2020, deverão os servidores penitenciários, durante o período de 21 a 22 

de março de 2020, orientar os visitantes acerca do agravamento do quadro 
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epidemiológico, bem como dos riscos de contágio e disseminação do vírus, 

com vistas a desincentivá-los do ingresso nos estabelecimentos prisionais. 

 

Art. 3º Esta ordem de serviço entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Registre-se. 

Publique-se. 

 

Porto Alegre, 20 de março de 2020. 

 

 

 

Cesar Luis de Araújo Faccioli, 

Secretário de Estado, 

Secretaria da Administração Penitenciária. 

 
 
 
 
 

Cesar Augusto Ouriques da Veiga, 

Superintendente, 

Superintendência dos Serviços Penitenciários 

 
 
 


