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REPUBLICAÇÃO
Portaria nº. 049, de 17 de março de 2020.
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições, e fundamentado no Decreto nº
16.457, de 09 de dezembro de 2015, art. 33,
 
CONSIDERANDO a Declaração da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), em decorrência do surto global do novo coronavírus (2019-nCoV);
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que Declara Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
 
CONSIDERANDO as orientações do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), que deliberou sobre MEDIDAS DE CONTROLE E
PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS no Sistema Penitenciário Federal (SPF);
 
CONSIDERANDO a vulnerabilidade da população prisional, peculiar por sua natureza aglomerativa bem como pelas características estruturais dos
Estabelecimentos Prisionais;
 
CONSIDERANDO que é de responsabilidade de todo o corpo funcional desta Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) a
adoção de comportamento preventivo à contaminação, cabendo aos Diretores das Unidades Prisionais e respectivas chefias de cada setor
observar as medidas necessárias para impedir a propagação do vírus e garantir uma resposta adequada e baseada em evidências; e,
 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde dos Servidores Penitenciários e da Comunidade Carcerária, bem como a manutenção da prestação do serviço público.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Determinar que, no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), Estado de Alerta, com medidas
temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19).
 
Art. 2º Estabelecer o Núcleo de Coordenação e Controle Operacional como mecanismo de gestão local desta Seap, coordenado pela
Superintendência de Gestão Prisional (SGP) e pela Superintendência de Ressocialização Sustentável (SRS), visando planejar, organizar, coordenar
e controlar as medidas a serem empregadas no âmbito desta Secretaria.
 
Art. 3º Determinar a SGP e a SRS que, através do Núcleo de Coordenação e Controle Operacional, o encaminhamento ao Gabinete deste
Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, de Relatórios Técnicos Diário sobre a evolução do COVID-19 no âmbito das Unidades
Prisionais e as ações administrativas em curso;
 
Art. 4º Determinar a SGP que oriente aos Diretores das Unidades Prisionais que inicie as tratativas e orientações elucidativas junto aos servidores
penitenciários, à população carcerária e seus respectivos familiares:
I.        Suspender a visitação nas Unidades Prisionais, inicialmente, por um período de 15 (quinze) dias, a partir do dia 19 de março de 2020,
podendo ser prorrogado de acordo com os novos Boletins da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia;
II.      Suspender as visitas de Organizações da Sociedade Civil, salvo devidamente autorizadas pelo Núcleo de Coordenação e Controle
Operacional, após análise da real necessidade;
III.     Restringir a entrada de pessoas sintomáticos respiratórios nas Unidades Prisionais.
 
Art. 5º Determinar a SGP e SRS, preparar uma Unidade Prisional para recepcionar os possíveis contaminados, caso ocorram.
 
Art. 6º Determinar a SGP e SRS que orientem aos Diretores das Unidades Prisionais que inicie o desenvolvimento de todas as ações
profiláticas necessárias, com foco na preservação da saúde dos servidores penitenciários, dos prestadores de serviço, da população carcerária
e dos seus familiares
 
Art. 7° Essas medidas estão de acordo com o Plano de Ação Estadual, determinado pelo Governo do Estado da Bahia, para o controle e prevenção
de possíveis casos de contaminação pelo coronavírus na Bahia.
 
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
 
NESTOR DUARTE GUIMARÃES NETO
Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização


