
PORTARIA Nº 915/GABS/SAP, DE 10/09/2020.
“Regulamenta, durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus, a retomada da atividade
educacional realizada por reeducandos e adolescentes em conflito com a lei no interior das unidades
prisionais e socioeducativas do Estado de Santa Catarina e dá outras providências”.
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 nº 1.5.1.1.0 - 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 nº 1.5.1.1.0 - 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 coronavírus (COVID-19) no país;
CONSIDERANDO as orientações da Secretaria de Estado da Saúde e as regras e protocolos de
prevenção a serem adotados.
CONSIDERANDO o conjunto de “Diretrizes para o Retorno às Aulas”, da Secretaria de Estado da
Educação, cujo objetivo consiste em estabelecer os procedimentos que devem ser adotados por todas as
unidades de ensino do Estado de modo a prevenir e reduzir a disseminação de COVID-19 no ambiente
escolar quando a retomada for possível.
CONSIDERANDO o “Protocolo de Retomada das Atividades Educacionais nas Unidades Prisionais e
Socioeducativas”, elaborado por esta Secretaria de Estado.
CONSIDERANDO a Portaria nº 748/GABS/SAP, que revogou a Portaria nº 193/GABS/SAP, bem como suas
prorrogações.
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das medidas preventivas ao COVD- 19 junto
ao sistema prisional e socioeducativo catarinense.
O Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, no uso de sua competência legal,
conforme disposto nos arts. 30, inciso I, e 106, §1º, inciso V e §2º, inciso I, da Lei Complementar nº
741/2019, e considerando o disposto no art. 22 do Decreto Estadual nº 562/2020, resolve:
Art. 1º Autorizar, a partir da publicação desta portaria, a retomada das atividades educacionais no interior
de todas as unidades prisionais e socioeducativas do Estado de Santa Catarina, única e exclusivamente na
forma de atividade educacional remota, nos termos da presente portaria.
§1º Conforme a evolução do cenário nacional e estadual em relação ao coronavírus (COVID-19), os termos
descritos neste instrumento poderão ser reavaliados, com posterior ampliação ou restrição.
§2º A retomada da atividade educacional no interior das unidades prisionais e socioeducativas do Estado
de Santa Catarina fica condicionada 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, bem como no “Protocolo de Retomada das Atividades
Educacionais nas Unidades Prisionais e Socioeducativas”.
Art. 2º Além do elencado no artigo anterior cumprirá às unidades prisionais e socioeducativas, sob a
responsabilidade dos seus gestores, das equipes pedagógicas e de segurança, os seguintes
procedimentos:
I – instruir os internos e adolescentes em conflito com a lei com relação às práticas de higienização
contínuas para prevenção e controle do coronavírus (COVID-19), bem como realizar campanhas de
conscientização, como, por exemplo, fixar materiais ilustrativos no ambiente prisional e socioeducativo com
instrução de higienização;
II – programar para que a entrega e o recolhimento de materiais didáticos ocorra mensalmente,
considerando prioritariamente a prevenção e controle do coronavírus (COVID-19); e
III – entregar ao aluno todo seu material didático (apostilas, canetas, lápis, provas e
exercícios), observando as regras de prevenção e de segurança operacional, devendo ser recolhido e
encaminhado a Secretaria de Estado da Educação, por meio de seus órgãos, apenas os exercícios e
provas para correção (devendo estar descrito “MATERIAL A SER DEVOLVIDO”).
Art. 3º Os responsáveis pela entrega e recolhimento dos materiais didáticos deverão, obrigatoriamente:
I – utilizar máscara para recebimento, entrega e recolhimento dos materiais, com higienização das mãos
antes e após todos os procedimentos;
II – atentar-se que o procedimento de recebimento e devolução de materiais deve ser realizado pelos
profissionais da Secretaria de Estado da Educação, sem a
presença de internos e adolescentes em conflitocom a lei (estes não deverão ter contato com os
profissionais da Secretaria de Estado da Educação), em embalagem plástica, transparentes e devidamente
lacradas, ou em envelope de papel devidamente lacrado, utilizando de mecanismos de Controle de
Recebimento e Devolução de Materiais (com registros de data, responsável pelo fechamento da
embalagem e responsável pela entrega) que poderá ser requerido pela Secretaria de Estado da
Administração Prisional e Socioeducativa a qualquer tempo para verificação, além de Termo de
Recebimento ou Devolução em duas vias (nome da instituição, data da entrega, responsável pela
instituição, responsável pela entrega do material, responsável pelo recebimento e número do lacre), sendo



que tais controles são indispensáveis e de responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação,
devendo ser de mantidos em arquivo;
III – observar que, quando do recebimento, estando todo material já entregue na unidade, antes de
qualquer manipulação, deve ser realizada a devida higienização (superfície e/ou embalagem quando
possível) com álcool em gel ou líquido 70%, utilizando de equipamento de proteção individual (face shield,
máscara e luva), revistar em scanner de bagagem (unidades que possuem) e aguardar o período de 5
(cinco) dias, para, posteriormente, romper a embalagem e realizar a revista de material e conteúdo; e
IV – observar que, quando da devolução, utilizando de equipamento de proteção individual (face shield,
máscara e luva), recolher os exercícios e provas na unidade, aguardar o período de 24 horas antes de
realizar a manipulação para revistar o material e conteúdo para, posteriormente, acondicionar em
envelopes de papel, embalagem plástica ou caixas de papelão (a depender do volume e orientação da
Secretaria de Estado da Educação), devendo ainda ser realizada a devida higienização (superfície e/ou
embalagem quando possível) com álcool em gel ou líquido 70%.
Art. 4º Os Agentes Penitenciários e Agentes de Segurança Socioeducativos deverão, obrigatoriamente:
I – utilizar equipamento de proteção individual (máscara, óculos e luva) quando da entrega ou recebimento
dos materiais aos reeducandos e adolescentes em conflito com a lei;
II – realizar procedimento de revista no material recebido;
III – realizar o processo de higienização e limpeza das mãos constantemente;
IV – requerer Termo de Entrega ou Recolhimento em duas vias (nome da instituição, data, responsável pela
instituição, responsável pela entrega do material e responsável pelo recebimento), arquivando uma das
vias;
V – informar o recebimento e/ou recolhimento dos materiais didáticos no Sistema i-PEN, aba LIVRO DE
PLANTÃO, tipo ESCOLAR, anexando o Termo de Entrega ou Recolhimento, comunicando se é entrega ou
recolhimento, a pessoa responsável, nome da instituição de ensino, a placa do veículo e o número de
volumes (sistema prisional), devendo o sistema socioeducativo realizar procedimento similar no registro de
plantão ou relatório diário no Sistema SISE, quando já implantado; e
VI – informar ao Setor de Saúde, Chefe de Segurança e/ou Gestor da unidade sobre qualquer
anormalidade e/ou intercorrência.
Art. 5º Compete obrigatoriamente ao Gestor da unidade garantir e fiscalizar o fiel cumprimento dos
procedimentos previstos nesta portaria.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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