
PORTARIA Nº 847/GABSA/SAP, DE 26/08/2020.
“Regulamenta o recebimento temporário de doação de itens nas unidades prisionais e socioeducativas”.
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020, que declara situação de emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE
nº1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 562, de 17 de abril de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do
COBRADE nº1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências e suas alterações posteriores;
CONSIDERANDO a necessária adoção de medidas de prevenção, diante do aumento do número de registros de infectados pelo COVID-19, no país;
CONSIDERANDO as orientações da Secretaria de Estado da Saúde e as regras e protocolos de prevenção a serem adotados;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das medidas preventivas ao COVID-19 junto ao sistema prisional e socioeducativo catarinense;
CONSIDERANDO o disposto no art. 81, inciso IV, da Lei de Execução Penal, que incumbe ao Conselho da Comunidade “diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para
melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento”.
O Secretário Adjunto de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 778/GABS/SAP, publicada no Diário Oficial
do Estado nº 21.117, de 08/10/2019 e com fulcro no processo SAP 19077/2020, resolve:
Art. 1º Autorizar, a partir do dia 26 de agosto de 2020, o recebimento de doação de itens por meio do Conselho da Comunidade em todas as unidades prisionais e socioeducativas do
Estado de Santa Catarina, nos termos da presente portaria.
§1º Conforme a evolução do cenário nacional e estadual em relação ao COVID-19, os termos descritos neste instrumento poderão ser reavaliados, revogados ou mantidos.
§2º O recebimento de doações via Conselho da Comunidade às unidades prisionais e socioeducativas do Estado de Santa Catarina fica condicionado à observância dos procedimentos
previstos na normatização sanitária, em especial, nas orientações e regulamentações expedidas pela Secretaria de Estado da Saúde, no contido nesta portaria e demais regulamentações.
§3º As doações terão caráter de auxílio coletivo, cabendo ao Gestor da unidade prisional ou socioeducativa, nos termos desta portaria, dar a destinação dos itens conforme necessidade
diária, não podendo o Termo de Doação/Recebimento ter vinculação ou ser destinado de forma específica a determinado preso ou adolescente em conflito com a Lei.
§4º A distribuição dos itens deverá seguir o critério de necessidade, balizado pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, equidade e isonomia.
Art. 2º Os itens passíveis de doação, em quantidade mensal por preso ou adolescente em conflito com a Lei, nos termos desta portaria são:
 
I - para as unidades prisionais:
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE / MÊS

A desodorante em embalagem e conteúdo transparentes 1

B detergente líquido de até 500 ml, com embalagem e conteúdo transparentes 1

C desinfetante líquido de até 500 ml, com embalagem e conteúdo transparentes 1

D sabão líquido para roupa de até 500 ml, com embalagem e conteúdo transparentes 1

E esponja de louça, exceto dupla face 1

F peças íntimas (cuecas ou conjunto calcinha/sutiã), cores branca ou laranja 6

G pares de meias, cores branca ou laranja 3

H lençóis, sem elástico e sem barra/bainha, cores branca ou laranja 1

I fronha, sem elástico e barra/bainha, cores branca ou laranja 1

J toalha de banho, cores branca ou laranja 1

K sabonete líquido de até 500 ml, com embalagem e conteúdo transparentes 1

 
II - para as unidades socioeducativas:
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE / MÊS

A peças íntimas (cuecas ou conjunto calcinha/sutiã), cores branca ou azul 6

B pares de meias, cores branca ou azul 3

C desodorante em embalagem transparente 1

D toalha de banho (tamanho médio), cores branca ou azul 1

E lençóis, sem elástico e sem barra/bainha, cores branca ou azul 1

F fronha, sem elástico e barra/bainha, cores branca ou azul 1

G sabonete líquido de até 500 ml, com embalagem e conteúdo transparentes 1

 
§1º Os itens deverão ser entregues novos sem qualquer indício de violação e conforme especificações previstas nos incisos I e II deste artigo.
§2º As doações serão em entrega única mensal e a quantidade total de cada item não poderá ultrapassar o resultado do multiplicador: (i) total de presos ou adolescentes em conflito com a
Lei de cada unidade versus (ii) quantidade limite de cada item.
§3º Os produtos deverão ser acompanhados de notas fiscais ou documentos probatórios equivalentes, que demonstrem a origem lícita dos itens.
Art. 3º Toda doação deverá iniciar com manifestação prévia formal de intenção de doação do Conselho da Comunidade junto à unidade prisional ou socioeducativa, relatando os itens e
quantidades que deseja doar.
§1º O Gestor de cada unidade prisional ou socioeducativa deverá analisar se o pedido de doação atende as disposições desta portaria e responder por Ofício ao Conselho da Comunidade
autorizando a doação ou não, conforme o caso.
§2º O Gestor de unidade prisional ou socioeducativa poderá oficiar o Conselho da Comunidade solicitando doações dos itens nas condições constantes nesta portaria.
Art. 4º Após autorizada pelo Gestor da unidade prisional ou socioeducativa a doação será efetivada observando no mínimo os seguintes requisitos:
§1º Ser acompanhada de Termo de Doação/Recebimento em papel timbrado do Conselho da Comunidade em duas vias, contendo:
I - nome (razão social) do doador;
II - descrição dos itens e respectivas quantidades a serem doados;
III - data de entrega e recebimento na unidade;
IV - assinatura do doador;
V - assinatura do responsável pela unidade.
§2º Os responsáveis pela entrega/transporte deverão obrigatoriamente utilizar máscara e passar por controle de temperatura, devendo ter acesso proibido os que apresentarem
temperatura acima de 37.8°C.
§3º O procedimento de carga e descarga dos itens de doação deve ser acompanhado por servidores ou colaboradores em área específica, sem a presença de presos ou adolescentes em
conflito com a Lei, conforme o caso.
§4º Caberá à unidade prisional ou socioeducativa o processo de higienização e desinfecção de todos os produtos após recebimento, seguindo as orientações e procedimentos previstos
na normatização sanitária de prevenção ao COVID-19.
Art. 5º Para fins de controle e prestação de contas, à direção da unidade prisional ou socioeducativa que receber doações caberá:
I - registrar as entregas realizadas na unidade em ficha controle por meio físico ou digital (sistemas oficiais de atividade prisional ou socioeducativa) contendo:
a) nome e matrícula do preso ou adolescentes em conflito com a Lei;
b) quantidade e descrição do item;
c) data de entrega;
d) assinatura do recebedor.
II - cadastrar para cada processo de doação um processo via Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos (SGP-e) e remeter ao respectivo Departamento, contendo no mínimo os
seguintes documentos:
a) termo de doação/recebimento;
b) relatório de distribuição dos itens;
c) registros fotográficos.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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