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reais e quatro centavos), passou a ser de R$ 452.331,00 (quatrocentos e 
cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais).
Origem dos recursos: Próprios.
Dotação orçamentária: A despesa com a prestação de que trata o objeto 
deste contrato corre à conta do seguinte crédito orçamentário, constante 
do orçamento do Gabinete Civil para o exercício financeiro de 2020: Ele-
mento de despesa 3390.37.01, Programa de Trabalho 04.122.0004.2001, 
Fonte de Recursos 0100.
Data de assinatura do Termo de Apostilamento: 12/05/2021
Data de início da execução do Termo de Apostilamento: 13/05/2021
Signatários: Felipe De Carvalho Cordeiro, CPF: 055.105.674-65; 

PORTARIA/SERIS Nº 493/2021

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OPERA-
CIONAIS NAS UNIDADES PENITENCIÁRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SO-
CIAL, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Delegada n° 47 de 
10 de agosto de 2015 em seu artigo 7°, com base na Lei n° 7.210, de 11 de julho de 
1984 – Lei de Execuções Penais e no Decreto nº 38.295 de 14 de fevereiro de 2000 
– Regulamento do Sistema Penitenciário, e pelas considerações abaixo:
Considerando a necessidade de regulamentação de atividades cotidianas no interior 
das unidades penitenciárias, bem como a criação de regulamento único de direitos e 
deveres de reeducandos no âmbito do Sistema Penitenciário Alagoano;
 
Considerando a necessidade de aplicação da Lei n° 7.210 de 11 de julho de 1984 
– Lei de Execuções Penais e do Decreto Lei n° 38.295 de 14 de fevereiro de 2000 
– Regulamento do Sistema Penitenciário Alagoano;
 
Considerando ainda a necessidade de ajustar as regras vigentes a realidade dinâmi-
ca do Sistema Prisional, bem como a necessidade de otimizar o trabalho de agentes 
penitenciários e facilitar o diálogo entre a gestão, os reeducandos e seus familiares;
 

RESOLVE:
 

Art. 1° Regulamentar, através desta Portaria, os Procedimentos Operacionais nas 
Unidades Penitenciárias do Estado de Alagoas e dá outras providências.
 

DO RECEBIMENTO DE REEDUCANDOS
 
Art. 2° A Porta de Entrada do Sistema Penitenciário Alagoano acontecerá, prio-
ritariamente, pelo Presídio de Segurança Máxima, pelo Presídio Feminino Santa 
Luzia, pelo Presídio do Agreste e nos casos de pacientes com medidas de segu-
rança a internação será no Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruagy 
onde serão realizados os procedimentos de Confecção e Atualização de Prontuário, 
cadastro nos Sistemas de Administração Penitenciária (SAP), bem como a realiza-
ção de Avaliação pelo Corpo Técnico de Saúde e outros sistemas que por ventura 
venham a ser implantados.
 
I – Os reeducandos que derem entrada no Presídio de Segurança Máxima cumpri-
rão procedimento de triagem que terá a permanência de até 30 (trinta) dias, não po-
dendo receber visitas, alimentos e/ou feiras, resguardando este período para Centro 
de Observação Criminológico que realizará avaliações técnicas e entrevistas de 
triagem nas áreas: social, psicológica, saúde e jurídica, com sistema de identifica-
ção pessoal;
II – Fica constituído que após o período de triagem determinado nessa Portaria o 
reeducando recolhido no Presídio de Segurança Máxima deverá ser encaminhado 
para outra Unidade do Sistema Prisional de Alagoas, conforme autorização prévia 
da Chefia das Unidades Prisionais. Ressaltando que a devida transferência depen-
derá da oferta de vagas nas demais unidades do Sistema Prisional de Alagoas;
III – Fica autorizado apenas a entrada do kit de higiene que compreende: papel 
higiênico, estojo de barbear com lamina dupla em corpo de plástico, sabonete na 
quantidade de 02 (duas) unidades não podendo ser na cor branca ou amarela, deso-
dorante em creme, gel dental na cor azul ou vermelho, escova dental “tipo viagem”.
 
Art. 3° Quando o preso for recebido no Sistema Penitenciário Alagoano, deve-se 
seguir o seguinte procedimento:
 
I – Identificação do preso no SAP, caso o preso não possua ainda registro o mesmo 
deverá ser incluído no Sistema de Gestão de Custodiados;
II – Confecção e/ou atualização do Prontuário do reeducando;
III – Avaliação do preso pelo corpo técnico da área de saúde, assistência social, 
psicologia e enfermagem;
IV – Entrevista pessoal com o reeducando para confirmação das informações co-
lhidas;
V – Averiguação social feita pelo serviço de inteligência da SERIS para melhor 
adequação da custódia do preso.
 
§1º Fica autorizada, após determinação da CEGP e CEUP a entrada de presos, 
como porta de entrada em outras Unidades Prisionais que não estejam mencionadas 
no Caput desse artigo.
 
§2° As reeducandas do sexo feminino darão entrada através da Unidade Peniten-
ciária Santa Luzia. Os Procedimentos de inclusão no Sistema de Administração 
Penitenciária, Avaliação do Corpo Técnico de Saúde e confecção de Prontuário 
serão realizados na própria unidade feminina.

. . .

Secretaria de Estado da Segurança Pública -  SSP

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SSP/AL Nº 2.002/2021

Processo nº: E:02100.0000002856/2020;
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 2.002/2021;
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM;
Objeto: Contratação de Seguro Aeronáutico Casco de Helicóptero KOALA A119 
MKII, prefixo PT-GMG;
Data da realização: 01 de junho de 2021, às 10:00h;
Disponibilidade nos sites www.comprasnet.gov.br, UASG sob o nº 926474 e www.
seguranca.al.gov.br.
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF. Informações: 
Fone/Fax: (82) 3315-2369/3315-2367.

Maceió, 12 de maio de 2021.

JOSÉ WAGNER DE ASSIS DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Chefia Especial de Procedimentos Licitatórios
Protocolo 583284

. .

Secretaria de Estado de Ressocialização 
e Inclusão Social - SERIS

PORTARIA/SERIS Nº 486/2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, com supedâneo na Lei 
Delegada n° 47, publicada no Diário Oficial em 10 de agosto de 2015, com base no 
artigo 59 da Lei de Execuções Penais - LEP, bem como no Decreto nº 38.295 de 14 
de fevereiro de 2000 – Regulamento do Sistema Penitenciário RESOLVE:
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores, abaixo relacionados, para compor o Conselho 
Disciplinar da seguinte Unidade Penitenciária:

PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA – PSM II
NOME FUNÇÃO MATRÍCULA

José Alexsandro Luz da Silva Presidente 53.394-7

Jonh Rixon Pino de Souza Segurança e 
Disciplina 53.150-2

Ana Deise de Souza Santos Assistência So-
cial 4694

Lissandra Mirelly Carvalho de 
Omena Psicologia 4578

Alexandre da Silva Feitosa Jurídico 33.421-9

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a POR-
TARIA/SERIS Nº 316/2021.
 
    DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E IN-
CLUSÃO SOCIAL, em Maceió/AL, 11 de maio de 2021. 
  

MARCOS SÉRGIO DE FREITAS SANTOS – Cel. PM R/R
Secretário de Estado de Ressocialização e Inclusão Social
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§3° Os pacientes e reeducandos em tratamento encaminhados ao Centro Psiquiá-
trico Judiciário Pedro Marinho Suruagy terão a inclusão no SAP, a Avaliação do 
Corpo Técnico de Saúde e preenchimento Prontuário realizadas no próprio Centro 
Psiquiátrico.
 
Art. 4° O prontuário dos reeducandos novatos deverá ser confeccionado pelo As-
sessor ou pelo Chefe de Prontuário da Unidade Penitenciária.
 
§1º Caso seja observada alguma restrição que prejudique a integridade física do 
reeducando(a) quanto sua permanência nas alas, módulos ou celas caberá ao Chefe 
da Unidade Prisional acomodá-lo no local mais adequado e seguro, mantendo sua 
probidade física e moral e comunicar imediatamente à Chefia Especial de Unidades 
Penitenciárias.
 
§2º Só será permitido o recebimento dos reeducandos que forem devidamente en-
caminhados através de documentos ou autorização através de despachos emitidos 
pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e, excepcionalmente, pela Chefia Especial 
de Unidades Penitenciárias, no segundo caso deve ser feita comunicação imediata 
ao Juízo da Vara de Execuções.
 
§3° O recebimento de preso encaminhado de fora do Sistema Prisional fica condi-
cionado à apresentação de Exame de Corpo de Delito, com data de realização na 
superior a 24 horas. Caso o recolhido venha de tratamento de saúde seu recebimen-
to fica condicionado à apresentação do prontuário médico.
 
§4° Não serão recebidos presos que encaminhados de locais externos ao Sistema 
Prisional estejam sem a devida identificação Civil e Criminal e/ou que estejam 
portando jóias, valores e objetos, excetuando-se alianças de casamento ou noivado 
e óculos de grau.
 
Art. 5° Fica autorizada a permanência em cela dos seguintes pertences:
 
I – Até 02 (dois) uniformes prisionais e 01 (um) uniforme de trabalho;
II – 01 (um) copo, 01 (uma) colher e 01 (um) prato plásticos, predominantemente, 
na cor vermelha;
III – 04 (quatro) desodorantes em creme 50g;
IV – 02 (dois) sabonetes;
V – 01 (um) gel dental líquido;
VI - 01 (uma) escova de dente sem cabo;
VII – 02 (duas) roupas íntimas, predominantemente vermelha;
VIII – 01 (uma) toalha de banho vermelha;
IX – 01 (um) par de sandálias de borracha, solado único, azul;
X – 01 (um) óculos de grau, mediante comprovação médica;
XI – 01 (uma) bíblia Sagrada ou 01 (um) tipo de literatura religiosa;
XII – 01 (um) cortador de unha tamanho pequeno;
XIII – 01 (um) lençol sem elástico na cor vermelha;
XIV – 01 (um) deposito plástico transparente com tampa capacidade de até 01 
(um) litro.
 
§1° Objetos que tiverem a entrada permitida pela Chefia da Unidade Penitenciária, 
deverão ser revistados e imediatamente entregues ao preso.
 
§2° Fica Proibida a permanência em cela de estátuas e imagens de cunho religioso.
 
Art. 6° Aos reeducandos, antes do encaminhamento à cela, fica estabelecido que:
 
I – Deverão sujeitar-se à revista pessoal;
II – Passarão pelos procedimentos de higienização corpórea descrita nessa Portaria;
III – Substituirão o vestuário civil ou de outras unidades pelo padrão da unidade 
de entrada.
 
§1° Caso o preso dê entrada no sistema prisional utilizando gesso em função de 
fraturas deverá ser inspecionado com o detector de metais para fazer a verificação 
inicial e havendo suspeita deverá ser encaminhado à Unidade de Saúde mais próxi-
ma para o procedimento de troca do gesso.
 
§2° Caso o preso ingresse no Sistema Penitenciário com cadeira de rodas ou com 
muletas, deverão ser revistados rigorosamente e providenciar sua substituição por 
materiais adaptados às Unidades Prisionais.
 
Art. 7° O reeducando deverá ser informado das regras disciplinares e sanções, as-
sim que entrar na Unidade Prisional, assegurando a boa conduta disciplinar.
 

DO CADASTRO DE VISITA
 
Art. 8° Os cadastros de visitas aos reeducandos serão realizados no Presídio de 
Segurança Máxima e, excepcionalmente, pela unidade prisional que receber preso 

encaminhado diretamente, resguardando ao reeducando o direito à visita constante 
na Lei Execuções Penais e na Portaria Nº 03 de 24/05/2017, expedida pela 16ª Vara 
Criminal da Capital/Execuções Penais.
 
Art. 9º Os dias, horários e quantidades de cadastros de visitas serão estabelecidos 
pela Chefia das Unidades Prisionais, respeitando o limite da carga horária admi-
nistrativa.
 
Art. 10 São documentos imprescindíveis para realização do cadastro de visita:
 
I – Carteira de Identidade (original e cópia), ressaltando que o RG tem que estar em 
bom estado de conservação, com validade mínima de 10 anos contando da data de 
expedição, não pode ter rasuras e com foto colorida;
II – Cadastro de Pessoa Física - CPF (original e cópia);
III – Comprovante de Residência atualizado há 03 meses, (original e cópia);
IV – Reeducandos que tiverem filhos menores de 18 anos, estes deverão ser ca-
dastrados como acompanhante do pai ou da mãe, nos casos em que os menores 
estejam sob a guarda de avós, irmão, tios, parentes ou pessoa designada pelo pró-
prio reeducando, este, maior deverá ter ordem judicial com autorização do pai ou 
da mãe do menor;
V – Certidão de Casamento registrado em cartório civil;
VI – Declaração de União Estável reconhecida em sentença pelo Juízo Competente 
de Vara Cível.
 
Art. 11 Cada reeducando pode inserir em seu Cadastro de Visitas até 04 (quatro) 
familiares e apenas 02 (dois) pode entrar na unidade por vez, acompanhado de 
até 02 (dois) acompanhantes menores de idade. Ressalvados os casos específicos 
de cada Unidade Prisional, usando como fator de análise o quantitativo de reedu-
candos encarcerados, o perfil da Unidade Prisional e a segurança de funcionários, 
custodiados e visitantes.
 
Parágrafo Único – Conforme Portaria Nº 1550/SERIS/2016, em casos onde o ree-
ducando não possua familiares aptos a visitá-los poderão, excepcionalmente, re-
ceber visitas de amigos devidamente cadastrados e autorizados pelo reeducando.
 
I - É vedado o ingresso no estabelecimento penal, de visitantes não cadastrados 
previamente, salvo quando autorizado por escrito pelo Chefe da Unidade.
 

DAS VISITAS
 
Art. 12 O (a) reeducando (a) ao ingressar no Sistema Penitenciário somente poderá 
receber visitas após o término do período de triagem, o qual será de no mínimo 15 
(quinze) e no máximo 30 (trinta) dias e nos casos de transferências entres unidades 
prisionais será admitido prazo, estipulado pela Chefia da Unidade Prisional de até 
15 (quinze) dias, para conceder convívio nos módulos, alas ou celas, no intuito de 
resguardar a integridade física do reeducando.
 
Art. 13 Para fins de padronização fica definida a existência de dois tipos de visita, 
a saber:
 
I – Visita Social onde será autorizada a entrada dos visitantes cadastrados junto a 
Chefia da Unidade e nas quantidades definidas nesta Portaria;
II – Visita Íntima onde será autorizada apenas a entrada de cônjuge devidamente 
cadastrado junto ao setor responsável pelo cadastramento de visitantes;
III – É proibida a visita íntima por menor de 18 anos, salvo se o(a) visitante for 
casado(a) ou constitui com o(a) reeducando(a) uma união estável. O casamento ou 
a união estável deverão ser comprovados de acordo com os preceitos previstos no 
Código Civil Brasileiro, no momento do cadastramento.
 
Art. 14 Os dias de visita ocorrerão preferencialmente aos sábados e domingos com 
entrada das 09h00 às 13h00, e saída das 14h00 às 16h00, nos termos que seguem:
 
I – Fica a critério da Chefia das Unidades Prisionais o percentual de visitas nos 
dias estabelecidos para este fim, observados os mesmos critérios de segurança ins-
titucional;
II – A Visita Íntima será concedida em até 02 (duas) vezes por mês em finais de 
semana alternados aos da Visita Social;
III – Será permitida a entrada e permanência de crianças e adolescentes, compreen-
dendo irmãos, filhos, netos e aqueles com apresentação de autorização judicial, 
descritos no cadastro do reeducando(a) nas unidades prisionais por meio de com-
provação no Sistema de Controle de Visitas, somente nos finais de semana que esti-
verem ocorrendo Visitas Sociais, devendo, por ocasião da visita, estar devidamente 
acompanhados pela mãe, pai ou responsável legal, assim como por familiares de 
primeiro grau com a devida autorização da guarda do menor.
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§1° Fica terminantemente proibida à visita de crianças e adolescentes a reeducan-
dos que tenham cometido crimes sexuais, salvo por autorização judicial, expedida 
pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais.
 
§2° As Unidades Penitenciárias que possuírem módulos especiais que não possam 
receber visitas nos dias de visitação geral definirão data diversa para a realização 
das visitas.
 
Art. 15 O Centro Psiquiátrico Judiciário por suas características próprias terá seu 
Cronograma de Visitas definido da seguinte forma:
 
I – As visitas sociais ocorrerão aos sábados e domingos com início às 9h00min e 
término às 12h00min;
II – As Visitas Sociais para pacientes e reeducandos em tratamento ocorreram em 
dias diversos e alternar-se-ão a cada semana;
III – Duas vezes ao mês, nos dias de quinta-feira ocorrerão atividades orientadas 
com participação das famílias, dos internos, da assistente social e da psicóloga 
da unidade, sempre no auditório do Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho 
Suruagy.
 
Parágrafo Único – Está autorizada a entrada de crianças e adolescentes com perma-
nência máxima de 30min, em local específico, devidamente acompanhadas do pai, 
mãe, representante legal ou com autorização judicial, ficando proibida sua perma-
nência nos pátios internos, alas e apartamentos.
 
Art. 16 No Núcleo Ressocializador da Capital as visitas ocorrerão aos sábados e 
domingos alternando-se entre esses dias um para visita íntima e outro para visita 
social, com horário de entrada das 09h00 às 13h00, e saída das 14h00 às 16h00.
 

DAS VESTIMENTAS DOS VISITANTES E DAS CRIANÇAS
 
Art. 17 É proibido ingressar no estabelecimento penal portando ou usando:
 
§1° Fardas, vestimentas operacionais, trajes ou roupas idênticos ou assemelhados 
aos dos integrantes dos órgãos de segurança pública, inclusive de uso dos agentes 
penitenciário ou seguranças privados;
 
§2º Roupas coladas ao corpo (com exceção as calças leggins) ou com blusas ou 
vestidos decotados, roupas transparentes, roupas com strass, apliques, lantejoulas, 
roupas de coloração vermelha, branca, cinza ou preta, mini-saias, shorts, sutiã com 
bojo e/ou enchimentos e qualquer objeto metálico que possa detectar no portal 
magnético, jaquetas acolchoadas, bermuda, saia ou vestidos sempre com 02 cm 
abaixo do joelho;
 
§3º Acessórios ou adereços metálicos, tais como relógios, correntes, pulseiras, 
brincos, tornozeleiras e joias em geral, excetuando apenas aliança de casamento;
 
§4º Tênis acolchoados ou emborrachado tipo amortecimento em plataforma, 
sandálias de salto, plataformas, botas, cintas, cintos, suspensórios, grampos, 
prendedores de cabelo, batons, esmalte, bolsas, mochilas, travesseiros, almofadas, 
edredons, bonés, óculos escuros, tintura para cabelo, perucas, material para 
maquiagem ou similares;
 
§5º Para os visitantes masculinos fica apenas autorizados a entrada com sandálias 
de borrachas solado único;
 
§6º Máquinas fotográficas, pen drive, Hard Disc portátil, cartões de memória, note-
book, aparelhos de telefonia móvel e outros equipamentos eletrônicos;
 
§7º Ferramentas de qualquer espécie, fósforo ou qualquer material explosivo, lâmi-
na de barbear, espelhos, marmitas, garrafas térmicas, objetos metálicos e de vidro, 
perfuro-cortantes ou pontiagudos.
 
Art. 18 Será permitido para as crianças, sendo bebês de até 01 ano:
 
I – 02 (duas) fraldas descartáveis;
II – 02 (duas) mamadeiras para alimentação no horário de permanência da visita;
III – 01 (uma) mamadeira de água.
 
§1º Para as demais crianças serão utilizados a alimentação que a mãe trouxer para 
a alimentação individual.

DAS SANÇÕES AOS VISITANTES
 
Art. 19 Constitui infração, o visitante que ingressar ou tentar ingressar no estabele-
cimento penal portando produtos proibidos e/ou ilícitas.
 
Art. 20 As sanções pela prática de infrações são:
 
§1º Nos casos em que os visitantes cometerem fatos considerados como crime ou 
contravenções penais serão bloqueados definitivamente no Sistema de Administra-
ção Penitenciário.
 
I - Apenas o Juiz da Vara de Execuções Penais poderá expedir documento autori-
zando a visita ingressar ao Sistema Prisional nos casos acima mencionados.
 

DO ERÁRIO E OBJETOS DE VALOR
 
Art. 21 Fica proibida no interior das Unidades Prisionais a permanência de valores 
monetários, jóias e outros objetos de valor para posse e uso dos reeducandos.
 
§1° Excetua-se a essa regra a possibilidade do reeducando manter em sua posse a 
aliança de casamento ou de noivado e óculos de grau com comprovação de receita 
médica.
 
§2° O reeducando que for pego com algum dos objetos descritos no caput deste 
artigo incorrerão em falta e responderão a Processo Administrativo Disciplinar, no 
âmbito da Unidade Penitenciária.
 

DA HIGIENIZAÇÃO
 
Art. 22 Todos os reeducandos do sexo masculino recolhidos nas Unidades Peniten-
ciárias passarão obrigatoriamente por processo de higienização composto de corte 
de cabelo, raspagem de barba e bigode.
 
I – A máquina usada quando do ingresso nas Unidades Prisionais será tipo “máqui-
na 1” e posteriormente “máquina 2”;
II – A manutenção da higienização dos reeducandos será feita de forma periódica, 
sob a responsabilidade do Chefe da Unidade Penitenciária que será também o res-
ponsável pela guarda da máquina de corte.
 
Art. 23 Na Unidade Penitenciária Santa Luzia não haverá o corte de cabelos com 
o uso da máquina, restringindo-se o processo inicial de higienização ao corte das 
unhas se as mesmas estiverem com tamanho considerado grande pela Chefia da 
Unidade.
 
§1º Conforme Portaria Conjunta SERIS/SEMUDH/CECD-LGBT estão resguar-
dadas o direito às travesti e transexuais o uso de peças íntimas, femininas ou mas-
culinas, conforme seu gênero, bem como é facultada a manutenção do cabelo na 
altura dos ombros.
 
§2º As unidades prisionais podem implantar, depois de análise de viabilidade, cela 
ou ala específica para a população de travestis e transexuais de modo a garantir sua 
dignidade, individualidade e adequado alojamento.
 

DOS ELETRODOMÉSTICOS
 
Art. 24 No tocante a permanência de eletrodomésticos no interior das unidades 
prisionais a Chefia de Manutenção Predial da Seris determinará através de Parecer 
Técnico quais unidades comportam equipamentos eletrônicos individualizados nas 
celas e quais comportam apenas equipamentos de uso coletivo.
 
Art. 25 Nas unidades prisionais que comportem equipamentos de uso individual de 
acordo com o Parecer Técnico da Chefia de Manutenção Predial, fica autorizada a 
permanência de:
 
I – No máximo 05 (cinco) ventiladores de até 30 cm, por cela, condicionado ao 
número de custodiados ocupando a cela no momento;
II – 01 (um) gelágua por módulo e/ou um frigobar de 120 litros;
III – 01 (um) aparelho de televisão tipo LED ou LCD de até 22’’ por cela;
IV – Ressalvados os casos específicos em que a Chefia da Unidade Prisional use 
das prerrogativas legais para concessão de benefícios, conforme preconizado na 
Lei Nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execuções Penais em seu Art. 56 
inciso II.
 
§1° Os aparelhos são todos de uso coletivo, devendo a Chefia de Unidade Prisional 
estabelecer local e horário especifico observada, a finalidade da pena, a segurança 
do estabelecimento, a moral e os bons costumes.
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§2° Ficam proibidos os aparelhos de TV que possuam tubo de imagem, uma vez 
que dificultam o processo de revista e podem ser usados com esconderijo de pro-
dutos ilícitos, bem como ficam proibidos os aparelhos de TV com função Smart e 
acesso a Internet.
 
§3° Os aparelhos televisores de uso coletivo poderão ser instalados nos pátios ou 
solários das unidades prisionais, limitando-se ao tamanho de 42” e após pedido 
expresso do Chefe da Unidade Prisional autorizado pelo Chefe Especial de Gestão 
Prisional.
 
Art. 26 Nas unidades Prisionais que comportem apenas a utilização de eletrodo-
mésticos
de uso coletivo, o Chefe da Unidade Prisional determinará os locais e horários de 
utilização dos itens constantes nos incisos I, II e III do artigo 25 desta Portaria.
 
Art. 27 Na Unidade Penitenciária Feminina Santa Luzia fica autorizado, além dos 
itens descritos no art. 25, a permanência de 01 (um) aparelho de secador de cabelo 
e 01 (um) aparelho de prancha modeladora que serão disponibilizados nas áreas 
de banho de sol, atendendo a Política de Atenção à Mulher Presa e Egressa do 
Sistema Penal.
 
Art. 28 Na Unidade Penitenciária Núcleo Ressocializador da Capital, pelas carac-
terísticas próprias ao modelo de ressocialização implementado, ficam autorizados 
os seguintes itens:
 
I – No máximo 04 (quatro) ventiladores de até 30 cm, por alojamento, condiciona-
do ao número de custodiados ocupando a cela no momento;
II – 01 (um) aparelho de televisão tipo LED ou LCD de até 22’’ por cela;
III – 01 (um) aparelho reprodutor de DVD ou 01 (um) aparelho de Micro System 
por alojamento.
 
Parágrafo Único – Na área comum destinada as refeições dos reeducandos ficam 
autorizadas pela Chefia da Unidade Penitenciária a permanência de eletrodomésti-
cos para uso coletivo, com o intuito de atender a política ressocializadora daquela 
unidade.
 

DA ENTRADA DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE
 
Art. 29 A entrada de alimentos e de produtos de higiene pessoal, por meio de visi-
tantes ou advogados, nas Unidades Penitenciárias do Estado de Alagoas fica restrita 
aos itens relacionados na tabela abaixo:
 

DESCRIÇÃO      QUANTIDADE
 Biscoito salgado Àgua e Sal 04 (quatro) pacotes 400g
 Biscoito doce tipo maizena 04 (quatro) pacotes 400g
 Goiabada/bananada 01 (um) pote de até 600g
 Leite em pó 02 (dois) pacotes 400g
 Refresco em pó adoçado 10 (dez) pacotes 25g
 Farinha de mandioca 01 (um) Kg
 Margarina 01 (pote) de até 500g
 Mortadela 01 (uma) embalagem de 400g

    DESCRIÇÃO      QUANTIDADE
  Banana Até (uma) dúzia
  Maçã Até 06 (seis) unidades
 Tangerina Até 06 (seis) unidades

 
DESCRIÇÃO      QUANTIDADE

 Sabão em pó  Até 01 (um) kg

Barbeador descartável 02 (duas) Unidades com duas lâminas 
e corpo de plástico

Desodorante cremoso transpa-
rente 01 (um) pote  50g

Escova de dentes tipo viagem 01 (uma) unidade
Gel dental 01 (uma) unidade 90g
Sabonete 04 (quatro) unidades 90g
Papel higiênico 04 (quatro) rolos sem o tubo
Detergente transparente 02 (dois) 500ml
Água Sanitária “em garrafas 
Pets” 02 (dois) litros

  Desinfetante “translúcido” 02 (dois) litros
Esponja 02 (duas) unidades

§1° Na Unidade Penitenciária Feminina Santa Luzia fica autorizada ainda a entrada 
de 03 (três) pacotes de absorvente higiênico que devem ser entregues foras das 
caixas em saco plástico transparente.
 
Art. 30 O dia para a entrega dos itens será definido pelo Chefe da Unidade Peni-
tenciária, de modo a garantir o melhor andamento dos trabalhos da unidade e a 
segurança.
 
Art. 31 O sabão em pó, os biscoitos salgados e doces devem estar acondicionados 
em pacotes transparentes, a mortadela deve ser entregue fatiada e as frutas devem 
ser entregues inteiras, podendo ser fatiadas, em caso de fundada suspeita.
 
Art. 32 Nos dias de visitas fica autorizado, aos visitantes, levar 01 (um) recipiente 
transparente de até 02 (dois) litros, com alimentos já preparados, no qual deverá 
conter apenas 01 (um) tipo de proteína, escolhida dentre as especificadas no quadro 
abaixo, cortada em cubos pequenos, de modo à facilitar e agilizar o procedimento 
de revista, com acompanhamento (arroz, feijão, macarrão e salada) e  01 (um) re-
frigerante de até 02 (dois) litros, que não tenha coloração escura:
 

TIPO PROTEÍNA
1  CARNE BOVINA (SEM OSSO)
2 FRANGO
3 SALSICHA
4 PEIXE
5 OVOS

 
 Art. 33 O Núcleo Ressocializador da Capital é unidade penitenciária com projeto 
de Ressocialização e Inclusão Social diferenciado pautado no respeito e na seleção 
dos presos que compõem sua população carcerária, assim a entrada de alimentos 
e produtos de higienização será regulamentada por portaria interna da Chefia da 
Unidade Penitenciária.
 

DA ABERTURA E FECHAMENTO DOS MÓDULOS
 
Art. 34 A abertura dos portões dos módulos se dará as 7h00min e será feita pela 
equipe que estiver terminando o seu plantão, observados os casos mínimos de se-
gurança para a Unidade Prisional.
 
Art. 35 O fechamento dos portões dos módulos e o recolhimento dos reeducandos 
será realizada a partir das 16h00min, após a entrega da alimentação noturna.
 
Art. 36 Nas Unidades onde se fizer necessário o auxílio de Grupamento Especial 
para execução da abertura e/ou fechamento dos módulos o horário deve ser acorda-
do com o Chefe Especial de Unidades Penitenciária.
 
Art. 37 No Núcleo Ressocializador da Capital o horário de fechamento dos módu-
los é às 21h00min, em função das atividades educativas realizadas naquela Unida-
de Penitenciária.
 

DA ASSISTÊNCIA RELIGIOSA
 
Art. 38 A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e 
aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabe-
lecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa.
 
Art. 39 O Chefe da Unidade Penitenciária definirá os horários de assistência reli-
giosa de cada unidade juntamente com o Coordenador de Assistência Religiosa da 
Secretaria de modo a zelar pela segurança da Unidade Penitenciária.
 

DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES CONTRA REE-
DUCANDOS

 
Art. 40 Os Procedimentos Administrativos Disciplinares dos reeducandos seguirão 
os padrões estabelecidos na Portaria Nº 306/2017-SERIS, publicada em 02 de ju-
nho de 2017 da qual dispõe sobre a instauração e define os procedimentos adotados 
pelas Comissões e Conselhos disciplinares das Unidades Prisionais do Estado de 
Alagoas. Ressaltando que as Comissões e os Conselhos são compostos por fun-
cionários designados para este fim e com publicação nominal no Diário Oficial do 
Estado.
 
DA MOVIMENTAÇÃO DE PRESOS NO INTERIOR DO SISTEMA PENITEN-

CIÁRIO
 
Art. 41 Toda e qualquer movimentação interna de preso no sistema prisional deve 
ser comunicada ao Juiz de Direito de Execução Penal previamente, ou quando não 
sendo possível a comunicação prévia, logo em seguida a movimentação.
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Art. 42 A permissão de saída de preso do sistema prisional dar-se-á mediante au-
torização judicial do Juiz de Direito de Execução Penal, ressalvada as hipóteses 
do artigo 14, §2°, art. 37, art. 120, incisos I e II, e seu parágrafo único da Lei n° 
7.210/84 – Execuções Penais e artigo 5º da resolução 108/10 do Conselho Nacional 
de Justiça, a qual dispõe sobre o cumprimento de alvará de soltura e procedimento 
de movimentação de presos.
 
Art. 43 O ingresso de preso no sistema prisional, excluídas as hipóteses de preso 
acompanhado de guia de recolhimento, provisória e definitiva e a prevista no Art. 
1° da Portaria n° 03/2011, do Juízo das Execuções Penais far-se-á exclusivamente 
com autorização do Juiz de Direito das Execuções Penais.
 

DO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA E REMESSA DE RELA-
TÓRIO DE VIDA CARCERÁRIA DO SISTEMA PRISIONAL À VARA DE 

EXECUÇÕES PENAIS
 
Art. 44 O preso em favor do qual for expedido o alvará de soltura será colocado 
imediatamente em liberdade, salvo se estiver preso em flagrante por outro crime ou 
se houver em seu prontuário mandado de prisão em seu desfavor.
 
Art. 45 O Relatório de Vida Carcerária – RVC deverá ser expedido no prazo deter-
minado pelo Juiz de Execução Penal.
 
Parágrafo Único – Fica terminantemente proibida a remessa do Relatório de Vida 
Carcerário e da Certidão de Trabalho pelo advogado do reeducando, bem como 
por seus familiares, devendo ser encaminhados diretamente, através de protocolo 
da Chefia Especial de Unidades Penitenciárias para a Vara de Execuções Penais.
 

DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 46 O Presídio do Agreste é administrado pela Política de Cogestão Prisional, 
e dessa forma terá seus Procedimentos Operacionais Padronizados por Portaria 
própria.
 
Art. 47 Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogando a POR-
TARIA/SERIS Nº 595/2020.
 
    DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E IN-
CLUSÃO SOCIAL, em Maceió/AL, 12 de maio de 2021. 
  

MARCOS SÉRGIO DE FREITAS SANTOS – Cel. PM R/R
Secretário de Estado de Ressocialização e Inclusão Social

. .

Secretaria de Estado da Educação - SEDUC

AVISO DE COTAÇÃO

A Secretaria da Educação, Superintendência Administrativa, Chefia de Aquisição 
- CHAQ, Subchefia de Compras – SUBCOM informa que está recebendo cotações 
estimativas para o processo abaixo descrito:
Processo nº: E: 01800.0000004955/2021 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Seguro de vida e 
acidentes pessoais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Estudo Técnico Preliminar.
Prazo para envio de proposta: 05 (Cinco) dias úteis, a partir desta publicação.
Para maiores informações: compras@educ.al.gov.br

Liliane Damasceno Rocha
CHEFIA DE AQUISIÇÃO

PORTARIA: 

Art. 1º Os dispositivos adiante indicados da Portaria SEF nº 348 de 28 de fevereiro 
de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação:
 I – os §§ 1º e 2º do Art. 3º: “Art. 3º. O IMFC, calculado quadrimestralmente 
e pago em até 60 (sessenta) dias após sua apuração, não integrará o vencimento 
básico nem servirá de base de cálculo para adicionais, gratificações, contribui-
ção previdenciária ou qualquer outra vantagem, é composto por duas parcelas, a 
saber: IMFC – global; e IMFC – iniciativas:  (...) §1º Projetos Estratégicos são 
aqueles especificamente indicados pelo Secretário da Fazenda como diretamente 
relacionados ao Incentivo à Modernização da Relação Fisco-Contribuinte – IMFC 
e Iniciativas estratégicas são ações, atividades, comissões vinculadas ao Programa 
Contribuinte Arretado, aprovadas pelo Comitê de Governança e ratificadas pelo 
Superintendente Especial da Receita Estadual.  §2º Os servidores que aderirem 
ao programa, devem obrigatoriamente participar da equipe de alguma iniciativa 
estratégica, e assim perceberão a parcela IMFC – global, desde que cumpridas no 
mínimo 70% de suas atividades na iniciativa, e a parcela IMFC – iniciativas será 
proporcional ao percentual de atividades de iniciativa estratégica realizado indivi-
dualmente.” (NR)
II – os §§2º, 6º e 7º  do Art. 8º: “Art. 8º. O valor de referência que será utilizado 
como paradigma para a percepção de cada uma das parcelas será calculado pela 
seguinte fórmula: (...) §2º o segundo somatório apresentado no denominador da 
fórmula a que se refere este caput representa o conjunto de cotas de cada servidor 
pertencente ao IMFC – Iniciativas, quais sejam, servidores que lideram ou parti-
cipam de um projeto estratégico ou iniciativa estratégica. (...) §6º o nível Tático 
1 cujo multiplicador será igual a 3 (três) é composto gerente, chefe executivo, 
gerente executivo, chefe especial da TI, corregedor, presidente da 1ª e 2ª câmaras 
de julgamento do CTE, gerente de carteira de projeto estratégico, líder de projeto 
estratégico, chefe especial de educação fiscal e líder tático de iniciativa estratégica 
relacionada ao IMFC iniciativas. §7º o nível Tático 2 cujo multiplicador será igual 
a 2,2 (dois vírgula dois) é composto por assessor especial, assessor executivo, chefe 
especial, chefe, titular GT CONFAZ, líder de GT no âmbito da Sefaz e líder opera-
cional de iniciativa estratégica relacionada ao IMFC iniciativas. (NR)
Art. 2º Os dispositivos abaixo indicados, da Portaria SEF nº 348 de 28 de fevereiro 
de 2019, passam a ser acrescidos dos seguintes parágrafos:
I – Art. 8º: “Art.8º (…) §13º O Secretário da Fazenda tem a prerrogativa de indicar 
o enquadramento em qualquer nível hierárquico ao servidor que esteja no exercício 
de atividade especial e extraordinária, reconhecido em ato específico para fins de 
IMFC. (...)
§14º Cada Iniciativa Estratégica terá 01 (um) líder Tático apenas, e poderá ter 
líderes operacionais, sendo um líder a cada 10 (dez) integrantes, obedecido o limite 
máximo de 05 (cinco) líderes operacionais por iniciativa. 

II – Art. 13: “Art. 13 (…) §1º em relação ao desempenho do cronograma do projeto 
ou da iniciativa (DC), será apurada da forma a seguir: I – o desempenho do servidor 
no projeto estratégico será mensurado com base no cumprimento das metas indivi-
duais pactuadas previamente entre participantes do projeto estratégico, gerente de 
carteira e Secretário Especial da Receita Estadual; II - o desempenho do servidor 
na iniciativa estratégica relativa ao IMFC Iniciativa será calculado com base na 
realização das atividades previstas na forma do plano de ação e demais documentos 
produzidos pela liderança tática da iniciativa.  §2º o servidor pode ter como ativi-
dade de IMFC Iniciativa atuar como membro de Projeto Estratégico, desde que 
o Projeto Estratégico em questão seja próprio de Setor diverso daquele em que o 
servidor realiza suas atividades quotidianas e que esta tarefa junto ao Projeto seja 
individualizada na forma do parágrafo anterior. §3º O servidor participante tanto 
de Projeto Estratégico quanto de iniciativa terá seu DC computado pelo menor 
percentual apontado para ele, no mesmo quadrimestre.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, exceto as alterações 
previstas no inciso II do Artigo 1º e no inciso I do Artigo 2º da presente, que produ-
zem seus efeitos a partir de 02/01/2021.

 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, em Maceió, 12 de maio de 2021.

George André Palermo Santoro
Secretário de Estado da Fazenda

PORTARIA GSEF Nº 599/2021

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS ATENDIMEN-
TOS PRESENCIAIS NO AMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN-
DA, ESTABELECIDA NA PORTARIA/SEFAZ Nº 297/2021.

O SECRETÁRIO DE ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 114, 
II, da Constituição Estadual,

Considerando a manutenção da fase vermelha na Capital, conforme Decreto nº 
74.292/2021, resolve:

. .

Secretaria de Estado da Fazenda

Portaria/SEFAZ nº 594/2021

Altera a Portaria SEF nº 348 de 28 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a regu-
lamentação do Incentivo à Modernização da Relação Fisco – Contribuinte - IMFC. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 114, II, da Constituição Estadual, o art. 5º do Decreto nº 29.521, de 
11 de dezembro de 2013, resolve expedir a seguinte 


