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APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de dar cumprimento ao disposto na Meta 9 do Plano de Gestão - 
Biênio 2015/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça, que determina realizar inspeções 
nas dez maiores Unidades Prisionais do Estado e propor soluções para os problemas 
encontrados em parceria com os órgãos envolvidos nessa questão, consoante diretrizes do 
Plano Estratégico Nacional e do Plano Estratégico do TJGO, foi realizada entre os meses 
de março e setembro de 2015, pelo Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário do 
Estado de Goiás – GMF/GO, sob a coordenação do 1º Juiz Auxiliar da Corregedoria, Átila 
Naves Amaral, por seus assessores, Sérgio Luiz Monteiro Marques e Divino Rodrigues, 
vistorias nas unidades prisionais do Estado de Goiás.

Acrescente-se que ocorreu inspeção não só nas dez maiores Unidades Prisionais 
do Estado, como definido na mencionada Meta 9, mas também em todas as Unidades 
do Sistema Prisional de Goiás. Ressalte-se, ainda, que o trabalho de inspeção alcançou 
o propósito da Meta 10, uma vez que a Corregedoria conseguiu firmar parcerias com os 
membros do GMF, Conselhos das Comunidades e Diretorias dos Fóruns.

Tratou-se de vistorias com o intuito de fazer um diagnóstico preliminar dos aspectos 
físicos das instalações, das condições de higiene, de saúde, de assistência jurídica, de 
trabalho dos funcionários, etc. A intenção é tornar rotineiras essas inspeções, cujos dados 
aqui relatados servirão de base para as próximas. 

O plano de trabalho transcorreu da seguinte forma:

a) as visitas foram agendadas com os diretores das unidades; 
b) sempre que os assessores chegavam ao local, inicialmente se fazia uma entrevista 

com o diretor e demais responsáveis pela administração do presídio; 
c) a seguir, se fazia a inspeção dentro da unidade, escolhendo aleatoriamente dentro 

de cada Ala algumas celas para entrevistar os presos, ocasião em que uma série de 
questionamentos eram feitos, e depois era franqueada a palavra para as reclamações 
consideradas pertinentes; 

d) também foram vistoriadas as áreas administrativas e de saúde. 

 Ao todo, o Sistema Penitenciário do Estado de Goiás abriga hoje 15.965 presos. 
Foram visitadas 180 cidades, entre comarcas e distritos, e todas as unidades prisionais 
existentes nestes lugares. 

Após realizado o trabalho de inspeção e fiscalização, pode-se afirmar que a estrutura 
do Sistema Penitenciário no Estado de Goiás é precária, a lotação dos estabelecimentos 
penais ultrapassa os limites de sua capacidade em instalações, o efetivo é muito baixo, 
nenhum tipo de assistência atinge suas finalidades, o que compromete toda a dinâmica 
dentro do sistema e exige dos diversos órgãos envolvidos com o Sistema Penitenciário do 
Estado de Goiás ações efetivas que objetivem melhorias nas Unidades Prisionais.

Registre-se, desse modo, que a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás, no 
cumprimento de sua missão, não tem medido esforços, a fim de aperfeiçoar e racionalizar 
a prestação jurisdicional, para torná-la mais célere e eficiente.

GILbERTO MARqUES FILhO
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Goiás
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UNIDADE PRISIONAL DE ABADIÂNIA

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ABADIÂNIA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 30/07/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Emerson Welter Jaime, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
15 servidores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com 
escala de 24/72h, 11 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Rosângela 
Rodrigues dos Santos.

A capacidade da Unidade é de 28 presos, sendo:

• 26 vagas para homens;
• 02 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 50 detentos assim distribuídos:

• 48 homens;
• 02 mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 19 – homens;
• Semiaberto: 09 – homens;
• Aberto: 07 – homens; 01 – mulher;
• Provisório: 13 – homens; 01 – mulher.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, etc.).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade, porém há atendimento médico 01 (uma) vez 

por semana, no período vespertino. O atendimento médico emergencial é prestado pela 
escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;
• Falta de efetivo para deslocar o preso.



16

Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita aos presos carentes, somente 
defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos. 
Há local destinado aos cultos religiosos.
Existe atualmente 01 vaga para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – conta 

pecúlio), sendo essa vaga de trabalho para homem e 19 vagas para trabalho voluntário, na 
fabricação de artesanatos, apenas por remição. Todos trabalham oito horas diárias.

Foram apreendidos com os presos, no mês junho/15:

• Facas: 03;
• Celulares: 03.

Todos os objetos apreendidos foram encaminhados à Autoridade Policial local. 
Segundo o diretor, não sabe informar a data da última visita do Ministério Público na 

Unidade e a Juíza responsável pela execução foi no mês de agosto/2014.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Ruim

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao Diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.
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Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
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• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Existem na Unidade:

• Detectores de metais: 02 raquetes;
• Extintores contra incêndio: 04.

Segundo o diretor, a Juíza responsável pela execução ajuda a Unidade através de 
transações penais, pelo Conselho da Comunidade.

Unidade localizada no centro da cidade em uma estrutura física antiga, sem condi-
ções de promover a execução penal. Não há espaço físico para ampliação.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Abadiânia. A 
Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, conforme 
prevê a Lei de Execução Penal, necessitando de uma reforma para que sejam assegu-
radas condições adequadas de salubridade, aeração, iluminação, higiene, entre outras 
medidas previstas na Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE ACREÚNA

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ACREÚNA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 28/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Paulo Renato Silva, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
13 servidores, 05 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 (um) servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Vivian Martins 
Melo Dutra. 

A capacidade da Unidade é de 45 presos, sendo:

• 44 vagas para homens;
• 01 vaga para mulher.

Na data da visita, tinham 50 detentos assim distribuídos:

• 49 – homens;
• 01 – mulher.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 23 – homens;
• Semiaberto; 09 – homens;
• Provisório: 17 – homens; 01 – mulher.

Existiam 05 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes sexuais.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico uma vez por mês 

nos períodos: matutino e vespertino. O atendimento médico emergencial é prestado pela 
escolta e/ou SAMU e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, 
fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de medicação prescrita pelo médico;
• Dificuldade na realização de exames.
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Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 10 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado 

– conta pecúlio), sendo as 10 vagas de trabalho para homens e 04 vagas para trabalho 
voluntário, sendo 03 para homens e 01 para mulher. Todos trabalham oito horas diárias.

No momento da inspeção encontramos 08 presos sendo submetidos à sanção 
disciplinar RDD. 

Houve uma apreensão na Unidade no mês de maio/15:

• 01 celular com chips;
• 01 faca artesanal.

Todo material apreendido foi apresentado ao Serviço de Inteligência da SEAP.
Houve uma fuga de 02 presos no mês de maio e foram recapturados todos.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 15/04/15 

e a da Juíza responsável pela execução no dia 15/04/15. 

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Cozinha dos servidores Regular

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Ruim

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular



21

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 
REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
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c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular.

A Unidade possui:

• Detectores de metal: 01 raquete;
• Monitoramento eletrônico com 11 câmeras em funcionamento;
• Extintor contra incêndio: 03.

Unidade sendo reformada com verbas do Conselho da Comunidade.
Juíza bastante atuante na fiscalização do presídio.
Houve uma tentativa de fuga dentro da cela, descoberta pelos servidores, quando 

foram cavados dois buracos, os quais já estão sendo reparados.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Acreúna. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, mas neces-
sita de uma reforma na parte das redes: hidráulicas, sanitárias, aeração, etc., conforme 
prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ÁGUAS LINDAS, Unidade sobre 
o qual passamos a relatar:

A inspeção ocorreu no dia 24/04/15 no período matutino. Fomos recebidos pelo diretor 
da Unidade, o Senhor Adriano Augusto de Andrade, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas das informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como uma Cadeia Pública para homens.
Abriga os regimes:

• Fechado;
• Provisório.

Conta com 47 servidores, 19 trabalhando na administração, expediente das 8h às 17h e 
28 servidores por regime de plantão com escala de 24/72h. Desses servidores apenas 10 são 
concursados (Agentes Penitenciários).

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Cláudia Silva An-
drade de Freitas.

A capacidade da Unidade é de 54 presos, sendo:

• 54 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 276 detentos assim distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 64;
• Provisório: 212.

Sobre o perfil dos presos encontramos:

• Maiores de 60 anos de idade: 02.

No momento da visita tinham nas celas de proteção por falta de convívio com os demais 
presos (crimes sexuais), local extremamente: insalubre, sem iluminação solar, aeração, etc.

Cela 01: 17 presos;
Cela 02: 19 presos. 

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, rou-
pas de cama). 

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade, mas conta com um profissional médico que pres-

ta serviços e que atende na Unidade uma vez por semana, no período (matutino e vespertino), 
nos dias de sextas-feiras. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e/ou 
SAMU e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade. 
Existe atendimento psicológico de segunda a sexta-feira, no período matutino. Há uma mini-
farmácia na Unidade. 

UNIDADE PRISIONAL DE ÁGUAS LINDAS
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As maiores dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à 
saúde dos presos são:

• Vagas para atendimento no posto de saúde, inclusive na realização de exames;
• Falta de medicamentos;
• Falta de efetivo para levar os presos à rede pública.

Não há assistência jurídica gratuita aos presos carentes por Defensor Público. Apenas 
nomeação de advogado dativo para o ato.

A Unidade oferece cursos de Educação – EJA – 1º ao 5º ano, pela Secretaria Municipal 
de Educação. EJA – 6º ao 9° anos do ensino fundamental e 1º ao 3º anos do ensino médio, 
pela Secretaria Estadual de Educação. As aulas são de segunda a sexta-feira, no momento da 
inspeção constam 62 alunos matriculados. Existe uma biblioteca na Unidade.

Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem 07 vagas para trabalho interno remunerado (fonte pagadora – Estado – conta 

pecúlio), no momento da inspeção tinham 07 reeducandos trabalhando. Para trabalho volun-
tário na confecção de artesanato por remição, constam 58 reeducandos trabalhando. 

Foram apreendidos com os presos no mês de março:

• Aparelho de telefone celular com chip: 04.

Os objetos apreendidos foram encaminhados para a Autoridade Policial competente.
Houve fuga no dia 11/04/15 de 02 (dois) presos, sendo que apenas 01 (um) foi recaptu-

rado. Houve em dezembro de 2014 um homicídio nas dependências da Unidade.
Segundo o diretor, as visitas do Ministério Público e da Juíza responsável pela execução 

penal são feitas mensalmente, sem precisar a data correta.
Segundo o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, as reclamações 

deles são:

• Superlotação;
• Falta de medicamentos.

Segundo o diretor, encontra-se, cumprindo pena na Unidade, 06 (seis) membros do 
PCC, todos identificados.

O Conselho da Comunidade é atuante e ajuda a Unidade através de transações penais 
oriundas do Judiciário.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim
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Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pânico, 
aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos prestado-
res de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações pre-

ventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-

rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações mis-

tas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE RE-

GULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 
e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
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outras providências. 
Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos prestado-

res de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo para 

renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO EXISTE O CERTIFICADO DE VI-

GILÃNCIA SANITÁRIA

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ DE FUN-

CIONAMENTO.

Constatamos que os bloqueadores de sinal de telefone celular que existem não funcionam.
A Unidade possui:

• Detectores de metais: 01 raquete e 02 banquetas.

A Unidade não possui:

• Monitoramento eletrônico de câmeras;
• Extintores contra incêndio.

Existe risco iminente de rebelião e até mesmo resgate de presos na Unidade, por falta de:

• Segurança – a Unidade não oferece segurança;
• Servidores;
• Superlotação;
• Presos perigosos.

A Unidade ora inspecionada não oferece condições de trabalho e nem de execução penal.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente a Unidade Prisional de Águas 
Lindas, porém há a necessidade de uma ampla reforma de toda a Unidade para que sejam 
asseguradas condições adequadas de segurança, salubridade, aeração, iluminação, higiene, 
entre outras medidas previstas na Lei de Execução Penal. Esta Unidade não atende as exi-
gências da LEP.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 15 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ALEXÂNIA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 31/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
Supervisor de Segurança da Unidade o Senhor Eduardo Santos da Silva, que nos acom-
panhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas. O diretor da 
Unidade, o Senhor Alexandre Clemente da Costa, não estava presente na data da vistoria. 

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
15 servidores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 06 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o Supervisor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Rosangela 
Rodrigues dos Santos.

A capacidade da Unidade é de 72 presos, sendo:

• 68 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 77 detentos assim distribuídos:

• 73 – homens;
• 04 – mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 53 – homens; 03 – mulheres;
• Provisório: 20 – homens; 01 – mulheres.

Não existe posto de saúde na Unidade, mas tem um profissional médico que presta 
serviços e que atende na Unidade (médica cubana), cada 15 dias no período vespertino, 
sem o dia da semana definido. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta 
e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade. 

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;
• Falta de efetivo para levarem os presos à Unidade hospitalar;
• Dificuldade de realizarem os exames prescritos pelo médico.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 

roupas de cama, etc.).
Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. A comida é terceirizada.

UNIDADE PRISIONAL DE ALEXÂNIA
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Segundo o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, as reclama-
ções por parte deles são:

• Falta de medicamento;
• Falta de trabalho.

Segundo o Supervisor, não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Pú-
blico aos presos carentes, apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos (EJA) – 1º ao 9º pela Secretaria 
Estadual de Educação, com capacidade de 15 alunos e no momento estão matriculados 
08 alunos, com aulas segundas, terças, quintas e sextas-feiras.

No momento da visita tinham 24 presos em cela de proteção, autores de crimes se-
xuais, e 01 preso sendo submetido à sanção disciplinar.

Não há local destinado aos cultos religiosos.
Foram apreendidos com os presos, em 30/07/15, 02 (dois) vergalhões.
Existem atualmente 02 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo as 02 vagas de trabalho para homens. 
Segundo o Supervisor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 

12/08/14 e a da Juíza responsável pela execução foi dia 25/09/13.
Há Conselho da Comunidade na cidade. Ele é atuante e as visitas são semanais.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim
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Foram solicitados ao Supervisor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI 15. 802/11, de setembro 
de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O SUPERVISOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária;

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos:

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O SUPERVISOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O SUPERVISOR NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:
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• Extintores contra incêndio.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 07 câmeras funcionando;
• Detectores de metais: 02 tipo raquete; 01 banqueta;
• Bloqueador de sinal de celular, parcialmente funcionando.

Segundo o diretor, a Juíza responsável pela execução ajuda a Unidade através de 
transações penais, pelo Conselho da Comunidade, porém não visita a Unidade Prisional.

Encontramos as seguintes situações na Unidade:

• Celas Insalubres;
• Superlotação;

Conforme informação do Supervisor de Segurança, no dia 11/07/15 houve uma briga 
no regime semiaberto no que resultou em lesão corporal de 01 (um) preso e fuga de 05 
(cinco) presos do regime fechado dia 12/07/15.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Alexânia. A nos-
so ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido, porém há a 
necessidade de uma reforma de toda a Unidade para que sejam asseguradas condições 
adequadas de salubridade, aeração, iluminação, higiene, entre outras medidas previstas na 
Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 20 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE ALTO PARAÍSO

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ALTO PARAÍSO, Unidade 
dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 07/04/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor José Fabrício dos Reis Calçado Rosa, que nos acompanhou 
na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
13 servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 12 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 (um) servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Alano Cardoso e Castro. 
A capacidade da Unidade é de 30 presos, sendo:

• 25 vagas para homens;
• 05 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 59 detentos assim distribuídos:

• 58 – homens;
• 01 – mulher.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 13 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto; 15 – homens;
• Aberto: 02 – homens;
• Provisório: 28 – homens.

Existiam 03 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes sexuais.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é prestado 

pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.
A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 

presos é:

• Falta de efetivo para deslocar com o preso.
Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 

Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
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Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
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Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-
gurança contra incêndio e pânico as:

I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 43, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 
e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos prestado-

res de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo para 

renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA VIGI-

LÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Existem na Unidade:

• Extintor contra incêndio: 02;
• Detectores de metais: 02 raquetes.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Alto Paraíso. 
A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessita de 
uma reforma conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE ANÁPOLIS

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ANÁPOLIS, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 30/07/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Mateus Pio da Rocha, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
82 servidores, 17 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 52 por regime de plantão com 
escala de 24/72h e 08 por regime de plantão com escala de 12/36h. Apenas 06 servidores 
são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Lara Gonzaga 
de Siqueira.

A capacidade da Unidade é de 301 presos, sendo:

• 259 vagas para homens;
• 42 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 519 detentos assim distribuídos:

• 497 homens;
• 22 mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 94 – homens; 02 – mulheres;
• Provisório: 403 – homens; 20 – mulheres.

Existe posto de saúde na Unidade, com atendimento médico 02 (duas) vezes por se-
mana, no período vespertino, nas segundas-feiras e nas sextas-feiras. Há uma enfermaria 
com capacidade para 02 vagas de atendimento. Há cela materno-infantil com berço, com 
capacidade para 02 (duas) mães. Há uma farmácia. O atendimento médico emergencial é 
prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, 
fora da Unidade.

A Unidade conta com um técnico em enfermagem, trabalhando em dias úteis, das 8h 
as 17h.

Existem celas na Unidade para:

• Prisão civil;
• Portadores de Curso Superior. 

Com relação ao perfil dos presos, existem na Unidade:
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• Maiores de 60 anos: 06 presos;
• Com deficiência física: 03 presos;
• Estrangeiro que se expressa em português: 01 preso – colombiano – tráfico interna-

cional de drogas.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos são:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;
• Falta de instrumental hospitalar para procedimentos simples.

Há assistência material ao preso, custeada pelo Conselho da Comunidade (itens de 
higiene pessoal, etc.), conforme a necessidade de cada preso.

Os presos recebem 04 refeições diárias: desjejum, almoço; lanche e jantar. A comida 
é feita na cozinha da Unidade.

Segundo o diretor, há assistência jurídica gratuita por parte de defensor constituído pela 
Maçonaria aos presos carentes, e defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos (EJA) – 1º ao 9º pela Secretaria 
Estadual de Educação, com capacidade de 68 alunos, no momento estão matriculados 65 
alunos, com aulas de segunda a sexta-feira.

Há espaço para a prática esportiva (quadra de futebol e uma mini academia com pesos).
No momento da visita tinham 22 presos em cela de proteção, autores de crimes sexuais.
Há local destinado aos cultos religiosos.
Foram apreendidos com os presos, no mês julho/15:

• Facas: 03;
• Celulares: 20;
• Drogas – maconha: 200 gramas.

Todos os objetos apreendidos foram encaminhados à Autoridade Policial local. 
Existem atualmente 180 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio e indústria de roupas - Hering), sendo 180 vagas de trabalho para homens 
e 10 vagas para trabalho voluntário, na fabricação de artesanatos, apenas por remição. 
Todos trabalham oito horas diárias.

Segundo o supervisor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi 17/07/15 e 
a da Juíza responsável pela execução no dia 17/07/15.

Há Conselho da Comunidade na Cidade. Ele é atuante e as visitas são semanais.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Regular
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Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Boas

Instalações de saúde Regulares

Limpeza em geral Boa

Cozinha dos servidores Boa

Segurança Boa

Alojamento dos agentes Bom

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
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médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular.

A Unidade possui:

• Monitoramento eletrônico com 17 câmeras em fucionamento;
• Extintores contra incêndio: 15;
• Detectores de metal: 01 tipo banqueta.

Segundo o diretor, o Juiz responsável pela execução ajuda a Unidade através de 
transações penais, pelo Conselho da Comunidade.

A Unidade absorve os presos de Campo Lindo de Goiás.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Anápolis. A 
nosso ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido. Unidade 
encontra-se em condições regulares de promover execução penal, conforme prevê a Lei 
de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE ANICUNS

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ANICUNS, Unidade dos re-
gimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 23/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade o Senhor Cleiber Pires dos Santos, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres e, conta com 
14 servidores, 05 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 11 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 (um) servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Lígia Nunes Paula. 
A capacidade da Unidade é de 83 presos, sendo:

• 79 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 59 detentos assim distribuídos:

• 58 – homens;
• 01 – mulher.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 29 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto; 10 – homens;
• Provisório: 19 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com deficiência visual;

Existiam 03 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é presta-

do pela escolta e/ou SAMU OU BOMBEIROS e o preso é levado para ser atendido na rede 
pública mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:
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• Falta de efetivo para deslocar com o preso.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 03 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo as 03 vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito diárias.
No momento da inspeção encontramos 03 presos sendo submetidos a sanção dis-

ciplinar RDD. 
Houve uma apreensão na Unidade no mês de maio/15:

• 05 celulares com chips;

Todo material apreendido foi apresentado ao Diretor Regional da SEAP.
Encontra-se na Unidade um membro do PCC – Alcidimar Júnior dos Santos Almeida, 

com condenação em:

• Goiânia – GO;
• Barra do Garça – MT;
• Júri Popular será em Anicuns – GO.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no ano de 
2014, sem precisar a data correta, e a da Juíza responsável pela execução 13/01/15. 

A reclamação dos presos é:

• Falta de medicação quando prescrita pelo médico.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim
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Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Ruim

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao Diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI 15. 802/11, de setembro 
de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETO NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária; 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 
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f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 16 câmeras funcionando;
• Detectores de metais: 02 raquetes; 01 banqueta;

A Unidade absorve os presos da cidade de Americano do Brasil.
Unidade sem condições de abrigar presos. Celas sem cama e muitos detentos dor-

mindo no chão. Parede de cela quebrada.
Cela de isolamento totalmente insalubre, sem ventilação e aeração. Paredes mofadas.
Encontramos presos doentes pelo mofo.
Contactamos a Juíza da execução que ficou sabendo da real situação da Unidade, 

inclusive das celas com mofo e sem ventilação. A Juíza estava assumindo a execução 
penal e a responsabilidade de fiscalizar a Unidade na data da Inspeção. 

Segundo o diretor, todos esses problemas identificados pela equipe são do conhe-
cimento do juiz anterior, do Ministério Público e da Direção da SEAP, inclusive fazendo 
solicitação de que há uma necessidade urgente de uma reforma.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Anicuns. A Uni-
dade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita de 
uma reforma na parte das redes elétricas, hidráulicas, sanitárias, aeração, etc., conforme 
prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE ARAÇU

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ARAÇU, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório

A inspeção ocorreu no dia 10/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Karisson Silva Nascimento, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens. 
Conta com 11 servidores, 03 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por regi-

me de plantão com escala de 24/72h. Apenas 06 servidores são Agentes Penitenciários.
Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Denise Gon-

dim de Mendonça.
A capacidade da Unidade é de 20 presos, sendo:

• 20 vagas para homens.

 Na data da visita, tinham 20 detentos assim distribuídos:

• 20 homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 11 – homens;
• Semiaberto: 03 – homens; 
• Provisório: 09 – homens.

Não existe posto de saúde na Unidade. Mas tem um profissional médico que presta 
serviços na Unidade a cada 30 dias no período vespertino, nos dias de terças-feiras. Em 
caso de atendimento médico emergencial, o preso é levado para a rede pública mais pró-
xima, fora da Unidade, pela escolta. 

Encontramos 02 presos maiores de 60 anos.
As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 

dos presos são:

• Falta de efetivo;
• Transporte (falta de viaturas).

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama, etc.).

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. A comida é feita 
na cozinha da Unidade.
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Segundo o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, as reclama-
ções são:

• Qualidade da comida;
• Falta de cama nas celas.

Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público 
aos presos carentes, apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 02 vagas de trabalho interno remunerado (fonte pagadora, Esta-

do – conta pecúlio) e 10 vagas para trabalho voluntário na confecção de artesanato para 
remição de pena. 

No momento da visita tinham 04 presos em cela de proteção, por falta de convívio 
com os demais presos – autores de crimes sexuais, 01 preso sendo submetido à sanção 
disciplinar.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi em 30/04/15 e 
o Juiz responsável pela execução penal fez sua última visita em 27/05/2015. Há Conselho 
da Comunidade na Cidade, contudo, ainda não compareceram na Unidade Prosional desde 
a assunção da SEAP em 17/06/2014, quando a PM retornou para suas funções de origem.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular
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 Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
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OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico por câmeras.

A Unidade possui detector de metal:

• 01 tipo banqueta.

Segundo o diretor, o Juiz responsável pela execução penal não destina os recursos 
obtidos nas transações penais pela ausência da atuação do Conselho da Comunidade no 
âmbito da execução penal.

A Unidade absorve os presos de:

• Caturaí;
• Avelinópolis.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Araçu. A nos-
so ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido e a Unidade 
encontra-se em condições regulares de promover execução penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 30 de março de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE ARAGARÇAS

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ARAGARÇAS, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 01/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pe-
los plantonistas, pois a diretora não estava presente na Unidade, que nos acompanharam 
na vistoria e nos passaram algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
24 servidores, 10 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 14 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 02 servidores são Agentes Prisionais concursados.

Segundo os plantonistas, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Bruno 
Leopoldo Borges Fonseca. 

A capacidade da Unidade é de 34 presos, sendo:

• 30 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 82 detentos assim distribuídos:

• 70 – homens;
• 12 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 41 – homens; 08 – mulheres;
• Provisório: 29 – homens; 04 mulheres.

Existiam 12 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico a cada 15 dias, no perío-

do matutino, sendo realizado nas quartas-feiras, limitado a 15 consultas. O atendimento 
médico emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede 
pública mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de medicamento prescrito pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
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A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental, pela Secretaria Municipal de Educação, 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 
pela Secretaria Estadual de Educação, com capacidade para 10 alunos e 11 alunos matri-
culados regularmente.

Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 03 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), 04 vagas para trabalho voluntário, na manutenção da Unidade, apenas por 
remição. Todos trabalham oito horas diárias.

No dia 23 de março/15 ocorreu uma rebelião na Unidade.
Existe suspeita de que encontram-se na Unidade 03 (três) membros integrantes do PCC. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 26/03/15 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 26/06/15. 
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
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nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular.
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Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 16 câmeras em funcionamento;
• Detector de metal: 01 baqueta e 01 raquete;
• Extintor contra incêndio: 02.

Unidade sem condições de abrigar presos. Celas insalubres, mofadas e superlotadas. 
Há espaço para ampliação da Unidade.
Juiz ajuda a Unidade com recursos destinados de transações penais através do Con-

selho da Comunidade.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Aragarças. 
A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e ne-
cessita de uma ampla reforma na parte das redes hidráulicas, sanitárias, aeração, etc., 
conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE ARUANÃ

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ARUANÃ, Unidade dos re-
gimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 17/06/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Francis Kebler Ramos da Silva, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e, conta com 08 servi-
dores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 06 por regime de plantão com escala 
de 24/72h. Apenas 01 (um) servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Peter Lemke 
Schroder. 

A capacidade da Unidade é de 40 presos, sendo:

• 40 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 25 detentos assim distribuídos:

• 25 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 08 – homens; 
• Provisório: 17 – homens.

Sobre o perfil dos presos encontramos:
01 maior de 60 anos (73 anos) autor de crime sexual, art. 213, CP.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar com o preso;
• Falta de medicamento quando prescrito pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 05 vagas para trabalho voluntário, na manutenção da Unidade, 
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apenas por remição. Todos trabalham oito horas diárias.
Houve uma fuga neste mês, no dia 12/06/15 de um preso do sendo recapturado no 

mesmo dia.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 16/05/15, 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 16/05/15.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 
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preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Existem na Unidade:

• Detectores de metais: 03 banquetas;
• Extintor contra incêndio: 03.

Unidade com boa estrutura física, sendo reformada com verba do Judiciário. Boa 
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disciplina dos presos. Efetivo baixo para as exigências que a Unidade requer.
Presídio parcialmente interditado pelo Juiz, limitado a 35 vagas.
O Juiz destina verbas oriundas de transações penais ao Conselho da Comunidade, 

que por sua vez ajuda a Unidade. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Aruanã. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita 
de uma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE ARAGOIÂNIA

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ARAGOIÂNIA, Unidade 
dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 27/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos 
pelo diretor da Unidade o Senhor Lourivaldo Ferreira Morato, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para mulheres e, conta com 06 
servidores, 02 servidores, em 02 grupos por regime de plantão com escala de 12/36h. 
04 servidores, em 02 grupos por regime de plantão com escala de 24/72h. Apenas 03 
servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Rita de Cás-
sia Rocha Costa.

A capacidade da Unidade é de 08 vagas para mulheres.
Na data da visita, tinham 05 detentas.
Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 01 – mulher;
• Provisório: 04 – mulheres.

Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-
tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, 
fora da Unidade. 

A maior dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à 
saúde dos presos é:

• Falta de efetivo no deslocamento dos presos.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama, etc.).

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. A comida é feita 
um restaurante da cidade, por convênio com a Prefeitura.

Segundo o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, as recla-
mações por parte deles são:

• Falta de medicamento.

Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Públi-
co aos presos carentes, apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional às presas. 
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Não existem vagas para trabalho remunerado. 
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Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no mês de 
novembro de 2014, sem precisar o dia exato e a da Juíza responsável pela execução foi 
no dia 25/03/15.

O Conselho da Comunidade na cidade é atuante e quem exerce a presidência é a 
Assistente da Juíza e sua última visita foi no dia 23/05/15.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao Diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI 15. 802/11, de setem-
bro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e 
pânico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas 
pelos prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qual-
quer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas 
de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instala-
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ções preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à 

segurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária; 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnósti-
co médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos 

prestadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, pos-

sam provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes esta-
belecimentos:

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositi-
vos por HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: EXISTE E FOI APRESENTADO À EQUIPE.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Detectores de metais;
• Extintores contra incêndio.
• Monitoramento eletrônico.

Segundo o diretor, a juíza responsável pela execução ajuda através de transações 
penais.

A Unidade absorve os presos da cidade de Guapó.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Aragoiânia.
A nosso ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido, 

e a Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, porém 
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há a necessidade de uma reforma na Unidade para que sejam asseguradas condições 
adequadas de salubridade, aeração, iluminação, higiene, entre outras medidas previstas 
na Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 20 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE AURILÂNDIA

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE AURILÂNDIA, Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 30/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Sub. Ten. PM-GO Wildamar Gabriel Ferreira, que nos acompa-
nhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 07 
servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 06 por regime de plantão com escala 
de 24/48h. Todos os servidores são policiais militares.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Bianca Melo Cintra. 
A capacidade da Unidade é de 06 presos, sendo:

• 04 vagas para homens;
• 02 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 11 detentos assim distribuídos:

• 10 – homens;
• 01 – mulher.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 05 – homens; 01 – mulher;
• Provisório: 05 – homens.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é prestado 

pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.
As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 

presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
• Falta de médico;
• Falta de remédio.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Segundo o diretor, não há registros da última visita do Ministério Público na Unidade e da 

Juíza responsável pela execução.
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Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Boas

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 de 
setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pânico, 
aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos prestado-
res de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações pre-

ventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-
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rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações mis-

tas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE RE-

GULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 
e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos prestado-

res de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo para 

renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA VIGI-

LÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.
• Detector de metal.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade. 
Cadeia administrada pela PM-GO, no mesmo lote que a PC-GO.
Unidade precária e sem condições de salubridade e ampliação. Segurança deficitária.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Aurilândia. A Uni-
dade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando de 
uma reforma ampla, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE BARRO ALTO

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE BARRO ALTO, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 02/06/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Anderson Souza Cerqueira, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
11 servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 10 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 03 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Pedro Paulo de 
Oliveira.

A capacidade da Unidade é de 40 presos, sendo:

• 38 vagas para homens;
• 02 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 22 detentos assim distribuídos:

• 21 homens;
• 01 mulher.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 03 – homens;
• Semiaberto: 04 – homens;
• Aberto: 01 – homem;
• Provisório: 13 – homens; 01 – mulher.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, etc.).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço; e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade, porém há atendimento médico 01 (uma) vez 

por mês, no período vespertino, na quarta-feira. O atendimento médico emergencial é 
prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, 
fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;
• Falta de efetivo para deslocar o preso.
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Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita aos presos carentes, somente 
defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos. 
Há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 04 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo essas vagas de trabalho para homens e 02 vaga para trabalho 
voluntário, na manutenção da Unidade, apenas por remição. Todos trabalham oito horas 
diárias.

Segundo o diretor, o Ministério Público não faz visitas mensais na Unidade, e a última 
visita do Juiz responsável pela execução no dia 05/05/15.

A reclamação dos presos à equipe de inspeção foi quanto a qualidade da comida.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:
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I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintores contra incêndio.
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Existem na Unidade:
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• Detectores de metais: 01 banqueta e 01 raquete.

Segundo o diretor, o Juiz responsável pela execução ajuda a Unidade através de 
transações penais e o Conselho da Comunidade é presente.

Unidade em uma estrutura física regular, em condições de promover a execução 
penal. Há vagas ociosas.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Barro Alto. 
A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, conforme 
prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE BELA VISTA DE GOIÁS

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE BELA VISTA DE GOIÁS, 
Presídio dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 09/04/15 no período matutino. Fomos recebidos pelo di-
retor da Unidade o Senhor Geovan Vilar Tairone, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas das informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como uma Cadeia Pública para homens e mulheres. Abriga 
os regimes:

• Fechado; 
• Provisório.

Conta com 14 servidores, 04 trabalhando na administração, expediente das 8h às 
17h e 04 grupos com 02 servidores por regime de plantão com escala de 24/72h e 12/36h. 
Desses servidores apenas 05 são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Paulo Afonso de 
Amorim Filho, mas no momento ele está sendo substituído pelo Juiz de Santa Cruz, Dr. 
Nivaldo Mendes Pereira.

A capacidade da Unidade é de 70 presos, assim distribuídos:

• 62 vagas para homens;
• 08 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 45 detentos assim distribuídos:

• 40 homens;
• 05 mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 17 – homens; 03 – mulheres;
• Provisório: 23 – homens; 02 – mulheres. 

Foi constatado que a Unidade tem 09 celas coletivas. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

Não há assistência material aos presos por parte do Estado (itens de higiene pes-
soal, roupas de cama, etc.). 

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Segundo foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, não há reclama-
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ção por parte deles em relação ao modo que está sendo feito a execução penal, nem 
mesmo quanto à comida fornecida pela Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita aos presos carentes, por parte da Defensoria 
Pública do Estado. Há apenas de advogados dativos quando nomeados pelo magistrado.  

A Unidade oferece cursos do 1º ao 5º do ensino fundamental (EJA), pela Secretaria 
Estadual de Educação com capacidade de 70 vagas e constam 30 matriculados regular-
mente. As aulas são segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Há uma biblioteca.

Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem 20 vagas para trabalho remunerado interno, (fonte pagadora fábrica de es-

topa – iniciativa privada), o salário é repassado para a família do preso, porém apenas 
09 presos trabalham e 17 presos fazendo trabalho voluntário na confecção de artesanato 
para remição de pena. Eles trabalham 06 horas por dia.

 No momento da visita tinham 04 presos na cela de proteção por falta de convívio 
com os demais presos (crimes sexuais).

Foram apreendidos com os presos no mês de março:

• 02 aparelhos de celulares;
• 400 gramas aproximadamente de drogas (maconha, cocaína, crack).

Todos os objetos apreendidos foram encaminhados para a Autoridade Policial com-
petente.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público fora dia 05/03/15. A do Juiz 
responsável pela execução penal no dia 25/03/15.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Boa

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada
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Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao Diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI 15. 802/11, de setembro 
de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária; 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos:

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.
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c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Extintores contra incêndio.

A Unidade possui detectores de metais:

• 02 tipo raquete;
• 02 banqueta.

Não há Conselho da Comunidade atuando.
A Unidade encontra-se interditada pelo Juiz responsável pela execução penal nesta 

Cidade. Segundo o diretor, da Unidade, o que levou o magistrado a tomar essa decisão foi 
uma rebelião ocorrida em maio de 2014, onde foram destruídas parte da Unidade. Ocorre 
Senhor JUIZ-CORREGEDOR que a Unidade passou por uma reforma, onde foram repa-
rados todos os estragos ocasionados pelo incêndio e reestabelecida a disciplina. Desse 
modo, não vemos mais motivos existentes para tal interdição continuar, haja vista que a 
Unidade está com sua ocupação bem abaixo de sua capacidade e, por outro lado, iria de-
safogar as Unidades Prisionais para onde estão sendo mandados os novos presos desta 
Cidade (Bela Vista de Goiás).  

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente a Unidade Prisional de 
Bela Vista de Goiás, que dentro das condições de trabalho que a Administração Pública 
oferece ao diretor desta Unidade, ele tem desenvolvido um BOM trabalho e a Unidade 
encontra-se em condições regulares de promover execução penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 30 de julho de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE BURITI ALEGRE

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE BURITI ALEGRE, Unidade 
dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 28/04/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
responsável pela Unidade o Senhor 2º Sargento PM-GO Werley Júnior Costa, que nos 
acompanhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
10 servidores PMs, trabalhando por regime de plantão com escala de 24/48h. 

Segundo o Sargento responsável pela Unidade, a Juíza responsável por fiscalizar o 
presídio é Drª. Lívia Vaz da Silva.

A capacidade da Unidade é de 12 presos, sendo:

• 09 vagas para homens;
• 03 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 31 detentos assim distribuídos:

• 29 – homens;
• 02 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 08 – homens;
• Provisório: 21 – homens; 02 mulheres.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é presta-

do pela escolta (PM) e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, 
fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Houve uma apreensão na Unidade no mês de abril/15:
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• 06 celulares com chips;
• 263 gramas de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
No mês de março/15, houve uma fuga de 02 (dois) presos e até o momento não fo-

ram recapturados.
Segundo o Sargento, ele não sabe informar a data da última visita do Ministério Pú-

blico na Unidade e a da Juíza responsável pela execução foi no dia 23/03/15.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
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II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: SEGUNDO O diretor, NÃO EXISTE O CERTIFICADO DE VIGILÃNCIA SANI-

TÁRIA

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO.

A Unidade não possui:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Extintores contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico de câmeras;
• Detectores de metais.

Há conselho na Comunidade na Cidade que não é atuante.
O Judiciário ajuda por meio de verbas oriundas de transações penais.
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A Unidade absorve os presos de Água Limpa.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Buriti Alegre. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE CACHOEIRA ALTA

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CACHOEIRA ALTA, Unidade 
dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 22/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
responsável pela Unidade, o 3º Sargento da PM-GO Adeildo Alves de Medeiros, que nos 
acompanhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
10 servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com 
escala de 24/48h. Todos são policiais militares.

Segundo o Sargento da PM-GO, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. 
Fabiana Federico Soares. 

A capacidade da Unidade é de 35 presos, sendo:

• 30 vagas para homens;
• 05 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 30 detentos assim distribuídos:

• 25 – homens;
• 05 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 12 – homens; 02 – mulheres;
• Semiaberto: 03 – homens; 01 – mulher;
• Aberto: 02 – homens;
• Provisório: 08 – homens; 02 – mulheres.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico a cada 15 dias, 

no período matutino, nas sextas-feiras. O atendimento médico emergencial é prestado 
pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da 
Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo;
• Falta de medicamento prescrito pelo médico.
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Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 02 vagas para trabalho voluntário, na manutenção da Unidade, 

apenas por remição. Todos trabalham oito horas diárias.
Houve uma apreensão na Unidade no mês de junho/15:

• 03 celulares.

Todos os objetos apreendidos foram encaminhados para a Autoridade Policial.
Houve fuga de 04 presos no dia 04/02/15, tendo 01 preso retornado espontaneamente. 
Segundo o diretor, a visita do Ministério Público na Unidade é feita mensalmente, não 

sabendo a data exata da última visita, e a do Juiz responsável pela execução no dia 14/07/15. 
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
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nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
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• Detector de metal;
• Extintor contra incêndio.

Unidade situada na região central da cidade, em uma casa antiga, com estrutura re-
gular. Há espaço para ampliação da Unidade. Abriga presos de alta periculosidade (tráfico 
de drogas internacional), com efetivo precário e insuficiente. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Cachoeira 
Alta. A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, confor-
me prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE CAÇU

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CAÇU, Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 22/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Cleiton Morais do Carmo, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, conta ape-
nas 01 servidor. 

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Ana Maria de 
Oliveira. 

A capacidade da Unidade é de 17 presos, sendo:

• 14 vagas para homens;
• 03 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 35 detentos assim distribuídos:

• 31 – homens;
• 04 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 09 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto; 06 – homens;
• Aberto: 02 – homens;
• Provisório: 14 – homens; 03 – mulheres.

Há assistência material mensal ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar com o preso.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
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Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existe atualmente 01 vaga para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – con-

ta pecúlio), 24 vagas para trabalho voluntário, na confecção de artesanatos, apenas por 
remição. Todos trabalham oito horas diárias.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 02/06/15 
e a do Juiz responsável pela execução no dia 02/06/15. 

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI 15. 802/11, de 
setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
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IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 
preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária. 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos:

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Detectores de metais;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 02 câmeras funcionando.

Unidade situada em casa antiga, boa estrutura. Celas pequenas e com a capacidade 
máxima atingida. 

Existe área para ampliação da Unidade.



80

Efetivo insuficiente para uma prestação de serviço com segurança. Apenas um servi-
dor trabalha na Unidade, durante todo o ano, sem férias e sem descanso diário e semanal. 
Este servidor é contratado da Prefeitura. A Juíza da Cidade tem ciência de toda a situação. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Caçu. A Uni-
dade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal por falta de 
segurança e, necessita de uma reforma na parte das redes: hidráulicas e sanitárias, con-
forme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE CALDAS NOVAS

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CALDAS NOVAS, Unidade 
dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 08/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Hélio Max de Campos, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres e, conta com 
30 servidores, 06 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 24 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. 

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Valeska da 
Silva Baruki. 

A capacidade da Unidade é de 132 presos, sendo:

• 108 vagas para homens;
• 24 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 251 detentos assim distribuídos:

• 236 – homens;
• 15 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 76 – homens; 02 – mulheres;
• Provisório: 160 – homens; 13 mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 03 gestantes;
• 03 com idade superior a 60 anos;
• 01 com deficiência física;
• 01 com deficiência auditiva.

Existiam 35 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes sexuais.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade por um 

profissional cedido pelo Estado nas segundas, terças e quintas-feiras com carga horária 
de 20 horas semanais. Há atendimento odontológico na Unidade por um profissional ce-
dido pelo Estado nas segundas, terças e quartas-feiras com carga horária de 20 horas 
semanais. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e/ou SAMU OU 
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BOMBEIROS e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da 
Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de medicamento quando prescrito pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos 
carentes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos por falta de lugar adequado.
Há atendimento de 02 (duas) Assistentes Sociais na Unidade.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 05 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – con-

ta pecúlio), sendo as 05 vagas de trabalho para homens e 75 vagas para trabalho voluntário 
apenas por remição. Na manutenção da Unidade são 13 vagas para homens; Na confecção 
de artesanatos são 60 homens e 02 mulheres. Todos trabalham oito horas diárias.

Houve uma apreensão na Unidade no mês de fevereiro/15:

• 24 celulares com chips;
• 03 porções de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Houve fuga de 08 presos no mês de janeiro/15. Dois retornos espontâneos e 04 recapturados. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 01/04/15 

e a da Juíza responsável pela execução 01/04/15. A Ordem dos Advogados do Brasil visitou 
a Unidade em 23/03/15.

As reclamações dos presos são:

• Qualidade da comida;
• Superlotação.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins
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Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
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§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular.

A Unidade possui detector de metal:

• Detectores de metal: 03 raquetes e 01 banqueta;
• Monitoramento eletrônico com 15 câmeras funcionando;
• Extintores contra incêndio: 06.

Há Conselho da Comunidade na Cidade que é atuante. O Judiciário ajuda através de 
verbas oriundas de transações penais.

A Unidade absorve os presos de:

• Rio Quente;
• Corumbaíba – presas femininas.

Constatamos na data da inspeção uma reforma e ampliação na Unidade. Existe um projeto 
de construção de um novo presídio para 365 novas vagas. A área foi doada pela Prefeitura local.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Caldas No-
vas. A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal por 
causa da superlotação e, necessita de uma reforma na parte das redes: elétricas, hidráu-
licas, sanitárias, aeração, etc., conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE CAMPINORTE

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CAMPINORTE, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 13/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Raul V. Souto, que nos acompanhou na vistoria e nos passou 
algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 14 servi-
dores, 05 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com escala 
de 24/72h. Apenas 02 servidores são Agentes Prisionais concursados.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Samuel João Martins. 
A capacidade da Unidade é de 30 presos, sendo:

• 30 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 40 detentos assim distribuídos:

• 40 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 12 – homens;
• Semiaberto: 05 – homens; 
• Aberto: 03 – homens;
• Provisório: 20 – homens.

Existiam 09 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes sexuais.
Não há assistência material ao preso, por parte do Estado, de itens de higiene pessoal.
Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é prestado 

pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.
Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 

Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade não oferece curso educacional aos presos. 
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
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Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 
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REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.
b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Extintores contra incêndio.

A Unidade possui detector de metal:

• Monitoramento eletrônico com 16 câmeras em funcionamento;
• Detectores de metal: 01 banqueta.

Na data da inspeção a SEAP estava assumindo a Unidade Prisional administrada pela PM-GO.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Campinorte. A 
Unidade deverá ser reformada para atender as condições regulares de promover execu-
ção penal, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CAMPOS BELOS, Unidade 
dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 05/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Magnum da Silva Santos, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
16 servidores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 14 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. 

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Rosemberg Vilela 
da Fonseca.

A capacidade da Unidade é de 40 presos, sendo:

• 35 vagas para homens;
• 05 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 126 detentos assim distribuídos;

• 115 – homens;
• 11 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 24 – homens; 01 mulher;
• Semiaberto: 14 – homens;
• Aberto: 34 – homens; 06 mulheres;
• Provisório: 43 – homens; 04 mulheres.

Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é prestado 
pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, etc.).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 

dos presos são:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;
• Falta de efetivo.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-

UNIDADE PRISIONAL DE CAMPOS BELOS
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tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano pela Secreta-

ria Estadual de Educação, sendo as aulas: segundas, terças, quartas e sextas-feiras. Não 
há biblioteca na Unidade.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 02 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo 01 vaga de trabalho para homem e 01 vaga para mulher. Todos 
trabalham oito horas diárias.

Na data da inspeção encontramos 01 preso, da Cidade de Alto Paraíso, sendo sub-
metido à sanção disciplinar.

Segundo o diretor, a visita do Ministério Público na Unidade é mensal sem precisar a 
data exata e a do Juiz responsável pela execução foi no mês de março/15.

As principais reclamações dos presos constatadas pela equipe de inspeção foram:

• Falta de Juiz na Cidade;
• Demora na análise dos processos.

Há Conselho da Comunidade na Cidade.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Regular

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

.
Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:



90

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-

vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositi-
vos por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:
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• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico.

Existem na Unidade:

• Detectores de metais: 02 raquetes.

O juiz que fiscaliza a Unidade é de Formosa e segundo o diretor, não atende as ne-
cessidades da Unidade.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Campos Belos. 
A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessi-
tando de uma reforma. 

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CAMPOS VERDES, Unida-
de dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 03/06/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Cap. PM-GO Antonio Rodrigues da Cunha, e ele nos acom-
panhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 03 ser-
vidores, por regime de plantão com escala de 24/48h. Todos os servidores são policiais 
militares.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Alex Alves Lessa. 
A capacidade da Unidade é de 12 presos, sendo:

• 12 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 06 detentos assim distribuídos:

• 06 – homens.

Distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 05 – homens;
• Provisório: 01 – homem.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Segundo o diretor, ele não sabe informar a data da última visita do Ministério Público 

na Unidade e a do Juiz responsável pela execução, segundo ele é mensal.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

UNIDADE PRISIONAL DE CAMPOS VERDES
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AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliadas

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
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II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 
mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 
REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Extintores contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico por câmeras;
• Detectores de metal.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Campos Ver-
des. A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal por 
falta de efetivo, necessita de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE CATALÃO

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CATALÃO, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 08/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Cláudio Carvalho de Alvarenga, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
33 servidores, 10 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 23 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. 

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. André Luiz Novais 
Miguel. 

A capacidade da Unidade é de 120 presos, sendo:

• 108 vagas para homens;
• 12 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 223 detentos assim distribuídos:

• 213 – homens;
• 10 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 122 – homens; 03 – mulheres;
• Provisório: 91 – homens; 07 mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 criança com a mãe.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade por um 

profissional cedido pelo Estado nas terças-feiras, no período vespertino. Há atendimento 
odontológico na Unidade por um profissional cedido pelo Estado nas segundas, terças e 
quartas-feiras com carga horária de 20 horas semanais. Há atendimento psicológico de 
segunda a sexta-feira com carga horária de 30h semanais. Existe uma farmácia improvi-
sada. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e/ou SAMU e o preso é 
levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:
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• Falta de efetivo para deslocamento com o preso.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 5º ano, pela Secre-
taria Estadual de Educação, com capacidade de 12 vagas, na data da inspeção tinham 12 
matriculados. As aulas são ministradas de segunda a quarta-feira.

Há atendimento de 01 (uma) Assistente Social na Unidade.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 07 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo as 07 vagas de trabalho para homens e 05 vagas para trabalho 
voluntário apenas por remição, na manutenção da Unidade. Todos trabalham oito horas 
diárias.

Encontramos 08 (oito) presos sendo submetidos a sanção disciplinar e 01 (um) em RDD.
Houve uma apreensão na Unidade no mês de abril/15:

• 30 celulares com chips;
• 02 facas artesanais;
• 40 porções e 04 pedaços de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Foram transferidos 07 presos membros do PCC para o Núcleo de Custódia e mais 20 

outros presos são suspeitos de pertencerem à mesma facção.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 05/03/15 

e o do Juiz responsável pela execução no dia 30/03/15. 
As reclamações dos presos são:

• Superlotação;
• Falta de medicação prescrita por médico.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Regulares
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Instalações de saúde Regulares

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliadas

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
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§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 05 câmeras em funcionamento;
• Detectores de metais: 02 raquetes e 01 banqueta.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade. 
A Unidade absorve os presos de: 

• Três Ranchos;
• Ouvidor.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Catalão. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, conforme pre-
vê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE CAVALCANTE

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CAVALCANTE, Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 06/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
Soldado da PM-GO, que trabalha na Unidade e nos acompanhou na vistoria e nos passou 
algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 07 servidores, 
02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 02 por regime de plantão com escala de 24/48h. 

A capacidade da Unidade é de 20 presos, sendo:

• 20 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 15 detentos assim distribuídos:

• 15 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 05 – homens; 
• Provisório: 10 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 03 com idade superior a 60 anos.

Existiam 02 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes sexuais.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é prestado 

pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.
As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 

presos são:

• Falta de medicamento quando prescrito pelo médico;
• Falta de efetivo para levar o preso ao médico;
• Falta de médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos por falta de lugar adequado.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
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AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliadas

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pânico, 
aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos prestado-
res de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações pre-

ventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-

rança contra incêndio e pânico as:
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I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações mis-

tas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE RE-

GULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 
e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos prestado-

res de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo para 

renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA VIGI-

LÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Detector de metal;
• Extintor contra incêndio.

A Unidade é administrada pela PM-GO, encontra-se em uma estrutura antiga, porém em 
condições de abrigar presos. Não há policiais suficientes para prestar uma boa segurança e 
vigília aos presos.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Cavalcante. A 
Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal por falta de 
segurança adequada, necessita de uma reforma na parte das redes: elétricas, hidráulicas, 
sanitárias, aeração, etc., conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CERES, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 19/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Guilherme Soares Vieira, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
21 servidores, 11 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 10 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 03 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Lázaro Alves 
Martins Júnior.

A capacidade da Unidade é de 143 presos, sendo:

• 137 vagas para homens;
• 06 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 95 detentos assim distribuídos:

• 90 – homens;
• 05 – mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 34 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto: 18 – homens; 04 – mulheres;
• Provisório: 38 – homens.

Sobre o perfil dos presos encontramos 02 (dois) adolescentes com medida judicial 
cautelar de 05 dias.

Há assistência material ao preso feita por doação por parte do Judiciário, MP e pre-
feitura de itens de higiene pessoal, mensalmente.

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade, porém há atendimento médico 02 (duas) 

vezes por mês, no período vespertino, nas terças-feiras, com um total de 20 consultas. 
O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser 
atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;

UNIDADE PRISIONAL DE CERES
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• Falta de efetivo para deslocar o preso.

Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita aos presos carentes, somente 
defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 5º ao 9º ano, pela Secre-
taria Estadual de Educação, com capacidade para 15 vagas e encontramos 12 alunos 
regularmente matriculados, sendo as aulas de segunda a sexta-feira. Há biblioteca na 
Unidade. Os presos também tem aula de informática, pelo programa do governo federal 
Bolsa Futura. 

Há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 04 vagas para trabalho interno remunerado (fonte pagadora Es-

tado – conta pecúlio), sendo 03 vagas de trabalho para homens e 01 vaga de trabalho para 
mulher. A Unidade oferece 25 vagas para trabalho externo remunerado em obras públicas 
da prefeitura aos presos. Todos trabalham oito horas diárias.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 14/05/15 
e a do Juiz responsável pela execução no dia 02/04/15. A OAB faz visitas mensais e o 
Conselho da Comunidade semanalmente.

A reclamação dos presos à equipe de inspeção foi quanto à demora do Judiciário 
para despachar nos processos.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Boa

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliadas

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular
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Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
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OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintores contra incêndio.
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Existem na Unidade:

• Detectores de metais: 01 banqueta e 02 raquetes.

Segundo o diretor, o Juiz responsável pela execução é muito atuante e ajuda a Uni-
dade com verbas oriundas de transações penais e o Conselho da Comunidade é presente.

Unidade em uma estrutura física regular, em condições de promover a execução penal.
Encontramos uma ampliação da escola de 02 salas de aula, com capacidade para 

72 vagas, verbas do governo federal, através do Ministério da Justiça, orçada em R$ 
246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais).

Existe uma fábrica de concreto na Unidade, local destinado ao trabalho do preso do 
regime fechado, aguardando licitação para adquirir insumos para fazer artefatos de con-
creto (placas; bloquetes; paralelepípedos, etc.).

A Unidade absorve presos de:

• Ipiranga;
• Nova Glória.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Ceres. A Uni-
dade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, conforme prevê 
a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE CIDADE OCIDENTAL

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CIDADE OCIDENTAL, Uni-
dade dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 14/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor José Pedro de Alencar Nunes, que nos acompanhou na vis-
toria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 20 servi-
dores, 05 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 15 por regime de plantão com escala 
de 24/48h. Apenas 05 são Agentes Penitenciários concursados.

Segundo o diretor, a Cidade está sem Juiz Titular e o Juiz responsável por fiscalizar 
a Unidade é Dr. André Costa Jucá (Juiz respondente). 

A capacidade da Unidade é de 39 presos, sendo:

• 39 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 130 detentos assim distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 23 – homens;
• Semiaberto: 38 – homens;
• Provisório: 69 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com deficiência física;
• 01 com deficiência visual;
• 01 com deficiência auditiva.

Existiam 18 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade (médica 

cubana), no período matutino, nas sextas-feiras, 01 (uma) vez por mês. Há atendimento 
odontológico na Unidade. No período matutino, 02 (duas) vez por mês. O atendimento 
médico emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede 
pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
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• Falta de médico;
• Falta de remédio.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano pela Secretaria 
Estadual de Educação, com capacidade de 18 vagas e 18 matriculados regularmente, sen-
do as aulas: segundas, quartas e sextas-feiras. Há biblioteca na Unidade.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 04 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio). Existem atualmente 02 vagas para trabalho voluntário apenas por remição 
na manutenção da Unidade. Todos trabalham oito horas diárias.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 19/01/15 
e a do Juiz responsável pela execução no dia 30/07/14.

As principais reclamações dos presos são:

• Superlotação;
• Ausência do Juiz da execução.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim
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Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
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OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Extintor contra incêndio.

A Unidade possui:

• Detectores de metal: 01 banqueta e 01 raquete;
• Monitoramento eletrônico com 06 câmeras em funcionamento.

Há Conselho da Comunidade na Cidade, porém ajuda pouco a Unidade. O diretor 
encaminhou uma solicitação de ajuda ao Conselho da Comunidade para reparar danos 
no motor da viatura daquele presídio e a presidente do Conselho pediu parecer ao MP o 
qual foi negado.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Cidade Oci-
dental. A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, 
necessitando de uma reforma ampla, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE CORUMBÁ DE GOIÁS

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CORUMBÁ DE GOIÁS, Uni-
dade dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 30/07/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Rubens José Moreira, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
19 servidores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 15 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 11 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Levine Raja Ga-
baglia Artiaga.

A capacidade da Unidade é de 19 presos, sendo:

• 17 vagas para homens;
• 02 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 95 detentos assim distribuídos:

• 93 homens;
• 02 mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 19 – homens;
• Semiaberto: 36 – homens;
• Aberto: 11 – homens;
• Provisório: 27 – homens; 02 – mulheres.

Sobre o perfil dos presos encontramos:

• 01 maior de 60 anos.

Há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, etc.), 
semanalmente.

Os presos recebem 04 refeições diárias: desjejum, almoço, lanche e jantar. 
Há enfermaria na Unidade com capacidade para 01 (uma) pessoa. Há atendimento 

médico a cada 15 dias, no período vespertino. O atendimento médico emergencial é pres-
tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.
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A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos.

Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita aos presos carentes, somente 
defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano, pela Secre-
taria Estadual de Educação, com capacidade para 06 vagas e encontram-se matriculados 
regularmente 08 alunos, com aulas de segunda a sexta-feira. Há biblioteca na Unidade. 

Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 02 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo essas vagas de trabalho para homens e 19 vagas para trabalho 
voluntário, na confecção de artesanato, apenas por remição. Todos trabalham oito horas 
diárias.

Segundo o diretor, a data da última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 
30/07/15 e a do Juiz responsável pela execução ,no dia 30/07/15.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Regulares

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:
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a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.
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A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;

Existem na Unidade:

• Detectores de metais: 02 raquetes;
• Extintores contra incêndio: 04;
• Monitoramento eletrônico com 14 câmeras funcionando.

Segundo o diretor, o Juiz responsável pela execução ajuda bastante a Unidade atra-
vés de transações penais e o Conselho da Comunidade é presente.

Unidade localizada no centro da cidade em uma estrutura física antiga, com celas 
pequenas e sem ventilação, porém em condições de promover a execução penal. Não há 
espaço físico para ampliação.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Corumbá de 
Goiás. A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, con-
forme prevê a Lei de Execução Penal, necessitando de uma reforma para que sejam asse-
guradas condições adequadas de salubridade, aeração, iluminação, higiene, entre outras 
medidas previstas na Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE CORUMBAÍBA

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CORUMBAÍBA, Presídio do 
Regime Fechado, sobre o qual passamos a relatar:

A inspeção ocorreu no dia 08/04/15 no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade o Senhor Robson Guimarães, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas das informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como uma Cadeia Pública para homens. Abriga o regime 
fechado e a prisão provisória e a civil. Foi inaugurada recentemente dia 02/03/15. 

Conta com 9 servidores, 1 trabalhando na administração, expediente das 8h às 17h 
e 4 grupos com 2 servidores por regime de plantão com escala de 24/72h, 2 estagiários. 
Desses servidores apenas 1 é concursado (Agente Penitenciário).

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Nunziata Ste-
fânia Valenza Paiva.

A capacidade da Unidade é de 39 presos e na data da visita, tinham 37 presos.
Foi constatado que a Unidade tem 4 celas coletivas. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é presta-

do pela escolta, SAMU ou Bombeiro e o preso é levado para ser atendido na rede pública 
mais próxima, fora da Unidade.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama). 

Os presos recebem 3 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Há assistência jurídica gratuita por parte de advogado dativo aos presos carentes.
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem 6 vagas para trabalho interno. 
Foram apreendidos com os presos no mês de março, 5 aparelhos de celulares, 200 

gramas de maconha e 2 facas. Todos os objetos apreendidos foram encaminhados para a 
Autoridade Policial competente.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público e a do Juiz responsável foi no 
dia 02/03/15.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares
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Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao Diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI 15. 802/11, de setembro 
de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária do posto de saúde; 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
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II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 
provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos:

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem bloqueadores de sinal de telefone celular.
A Unidade possui detectores de metais: 1 tipo banqueta.
A área que abriga o presídio é bem localizada e conta com um amplo espaço que pode 

ser utilizado para ampliação ou até mesmo a construção de uma nova Unidade prisional. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente a Unidade Prisional de 
Corumbaíba, que dentro das condições de trabalho que a Administração Pública oferece 
ao diretor desta Unidade, ele tem desenvolvido um BOM trabalho.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 08 de abril de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE CRISTALINA

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CRISTALINA, cadeia públi-
ca, sobre o qual passamos a relatar:

A inspeção ocorreu no dia 15/04/15 no período matutino. Fomos recebidos pela di-
retora da Unidade, a Senhora Diana Gonçalves Moreira da Silva, que nos mesma nos 
acompanhou na vistoria e nos passou algumas das informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como uma Cadeia Pública para homens.
Abriga os regimes:

• Fechado;
• Provisório.

Conta com 27 servidores, 07 trabalhando na administração, expediente das 8h às 
17h e 20 servidores por regime de plantão com escala de 24/72h. Desses servidores ape-
nas 06 são concursados (Agentes Penitenciários).

Segundo a diretora, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Letícia Silva 
Carneiro de Oliveira.

A capacidade da Unidade é de 32 presos e na data da visita, tinham 150, assim dis-
tribuídos pelos regimes:

• Fechado: 37 – homens;
• Provisório: 113 – homens. 

Sobre o perfil dos presos encontramos:

• Maiores de 60 anos de idade: 02;
• Deficiente físico: 01.

No momento da visita tinham 49 presos em cela de proteção, onde cabem 12 (doze), 
por falta de convívio com os demais presos (crimes sexuais), local extremamente insalubre.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama). 

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. Constatamos 
que há 02 (dois) dias os presos estão sem uma das refeições (desjejum) por falta de pa-
gamento à empresa fornecedora. 

Não existe posto de saúde na Unidade, mas conta com um profissional médico que 
presta serviços e que atende na Unidade uma vez por semana, no período vespertino, nos 
dias de segundas-feiras. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e o 
preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade. 

As maiores dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à 
saúde dos presos são:

• Vagas para atendimento no posto de saúde, inclusive na realização de exames;
• Falta de medicamentos quando prescrito pelo médico;
• Atendimento de emergência por falta de efetivo;
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• Falta de colaboração do SAMU e Bombeiros Militares;
• Preso sem documento de identificação.

Não há assistência jurídica gratuita aos presos carentes por Defensor Público. Ape-
nas nomeação de advogado dativo para o ato.

A Unidade não oferece cursos de Educação por falta de segurança.
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem 04 vagas para trabalho voluntário interno, na confecção de artesanato por remição. 
Foram apreendidos com os presos no mês de março:

• Papelotes de maconha: 55;
• Faca artesanal: 01;
• Serras: 04;
• Brocas de furadeira: 04.

 Todos os objetos apreendidos foram encaminhados para a Autoridade Policial 
competente.

Têm sido constantes as tentativas de fugas. No mês de fevereiro teve uma e a mais 
recente foi no dia 13/04/15.

Segundo a diretora, a última visita do Ministério Público e da Juíza responsável pela 
execução penal foi no ano de 2013, sem precisar a data correta.

O Conselho da Comunidade visitou a Unidade no dia 26/03/15.
Segundo a diretora, o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, 

as reclamações deles são:

• Superlotação;
• Aeração das celas não existe;
• Qualidade da comida fornecida pela Unidade.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim
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Cozinha dos servidores Ruim

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
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idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que os bloqueadores de sinal de telefone celular funcionam parcialmente.
A Unidade possui:

• Detectores de metais: 03 raquetes;
• Monitoramento eletrônico com apenas 02 câmeras em funcionamento;
• Extintores contra incêndio: 07.

Segundo a diretora, existe disposição do Poder Executivo local em doar uma área 
para a construção de uma nova Unidade Prisional com capacidade para 250 vagas. O 
engenheiro responsável Senhor Marcos Paturi da SEAP ainda não sinalizou positiva-
mente para essa transferência de área ocorrer.

Existe risco iminente de rebelião e até mesmo resgate de presos na Unidade, por falta de:

• Segurança – a Unidade não oferece segurança;
• Servidores;
• Superlotação;
• Presos perigosos.

O Ministério Público local, no de 2013, entrou com Ação Civil Pública com pedido 
de antecipação de tutela em desfavor da Agência Goiana do Sistema de Execução Pe-
nal e Estado de Goiás pedindo a interdição da Unidade, alegando várias irregularidades, 
inclusive as que comprometem a prevenção contra incêndio, explosão e segurança da 
edificação. A Juíza julgou procedente o pedido de antecipação de tutela e determinou a 
interdição parcial da Unidade Prisional, limitando o número máximo de 90 presos. Deter-
minou ainda a transferência dos detentos excedentes para outras Unidades Prisionais da 
região no prazo máximo de 07 (sete) dias. Impôs Obrigação de Fazer aos requeridos, com 
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada a trinta dias, para se corrigir 
irregularidades apontadas pelo Corpo de Bombeiros, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, decisão de 14 de maio de 2013.

Os requeridos recorreram da decisão e o Tribunal de Justiça de Goiás, em 24 de se-
tembro de 2013, num Agravo de Instrumento, manteve a decisão de primeiro grau, julgado 
pela 6ª Câmara Cível, relator Dr. Wilson Safatle Faiad, Juiz de Direito em substituição em 
Segundo Grau.

Na data de 19 de março de 2014, foi feita uma visita à Unidade Prisional pela Comis-
são dos Direitos Humanos da OAB de Cristalina que constatou as irregularidades apon-
tadas na Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público local e que ainda não haviam 
sido sanadas, gerando um relatório à Juíza responsável pelo presídio.

Após a decisão do Tribunal de Justiça os responsáveis pelo Sistema Prisional de Goiás 
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vêm tentando, mas sem sucesso, a transferência dos presos excedentes. Por questões de 
superlotação de todos os presídios da região do entorno do DF não se deu cumprimento à 
sentença judicial, principalmente na parte da reparação da Unidade.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente a Unidade de Cristalina que 
não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, há a necessidade de 
uma ampla reforma de toda a Unidade para que sejam asseguradas condições adequadas de 
segurança, salubridade, aeração, iluminação, higiene, entre outras medidas previstas na Lei 
de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 13 de setembro de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE CRIXÁS

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CRIXÁS, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 03/06/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Cap. PM-GO Antonio Rodrigues da Cunha, que nos acom-
panhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
10 servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com 
escala de 24/48h. Todos os servidores são policiais militares.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Alex Alves Lessa. 
A capacidade da Unidade é de 44 presos, sendo:

• 37 vagas para homens;
• 07 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 66 detentos assim distribuídos:

• 60 – homens;
• 06 – mulheres.

 Distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 19 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto: 08 – homens; 01 – mulher;
• Aberto: 07 – homens; 01 – mulher;
• Provisório: 26 – homens; 03 – mulheres.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade cada 15 

dias, no período vespertino, sem dia certo da semana. O atendimento médico emergencial 
é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, 
fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
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Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Houve uma apreensão na Unidade na data da inspeção:

• 07 facas;
• 08 celulares com chips.

Todo o material apreendido foi destruído.
Houve 02 (duas) fugas no neste ano, com 04 presos foragidos, sendo 01 preso re-

capturado.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 05/05/15 

e a do Juiz responsável pela execução no mês de agosto/14.
As reclamações dos presos são:

• Qualidade da comida;
• Falta de medicamento prescrito pelo médico;
• Falta de médico para atendimento.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim
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Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
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OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Extintores contra incêndio.

A Unidade possui:

• Detector de metal: 01 raquete;
• Monitoramento eletrônico com 08 câmeras em funcionamento.

Há Conselho da Comunidade na Cidade e o Juiz ajuda através de verbas oriundas 
de transação penal. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Crixás. A Uni-
dade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitan-
do de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE CROMÍNIA

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CROMÍNIA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 28/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos 
pelo diretor da Unidade, o Senhor 1º Ten. PM-GO Benedito Lauriano Bueno, que nos 
acompanhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 10 servi-
dores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com escala 
de 24/48h. Cadeia sendo administrada pela PM-GO.

Segundo o Ten. Bendito, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Eugênia 
Bezerra de Oliveira. 

A capacidade da Unidade é de 16 presos, sendo:

• 16 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 19 detentos assim distribuídos:

• 19 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 02 – homens; 
• Semiaberto; 05 – homens;
• Provisório: 12 – homens.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta PM-GO e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais pró-
xima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar com o preso.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Houve uma apreensão na Unidade no mês de abril/15:
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• 01 celular com chip.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Segundo o Ten. Benedito, o Ministério Público não visitou a Unidade este ano e nem 

a Juíza responsável pela execução. 
As reclamações dos presos são:

• Falta de visita íntima;
• Espaço físico pequeno. 

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:
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I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Extintores contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico por câmeras;
• Detectores de metal.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Cromínia. A Uni-
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dade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita de uma 
reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE CUMARI

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE CUMARI, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 28/04/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo diretor da 
Unidade, que nos acompanhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta 
com 09 servidores policiais militares, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por 
regime de plantão com escala de 24/48h. Cadeia sendo administrada pela PM-GO.

A capacidade da Unidade é de 18 presos, sendo:

• 16 vagas para homens;
• 02 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 19 detentos assim distribuídos:

• 19 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 07 – homens; 
• Semiaberto: 05 – homens;
• Aberto: 02 – homens;
• Provisório: 05 – homens.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade cada 

15 dias. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta PM-GO e o preso é 
levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos presos é:
• Falta de efetivo para deslocar com o preso.
Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 

Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Segundo o diretor, o Ministério Público visita a Unidade a cada 15 dias e o Juiz responsá-

vel pela execução faz tempo que não fiscaliza a Unidade. 

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
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AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliadas

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
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II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 
mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 
REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico por câmeras;
• Detectores de metal.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Cumari. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE EDÉIA

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE EDÉIA, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 30/06/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Waldivino Ribeiro da Silva, que nos acompanhou na vistoria 
e quem nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
11 servidores, 03 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 02 servidores são Agentes Penitenciários concursados.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Hermes Pereira 
Vidigal. 

A capacidade da Unidade é de 30 presos, sendo:

• 26 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 40 detentos assim distribuídos:

• 36 – homens;
• 04 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 16 – homens; 03 – mulheres;
• Provisório: 20 – homens; 01 mulher. 

Encontramos 02 adolescentes na Unidade, internado por medida judicial por 45 dias, 
pelos seguintes atos infracionais:

• 01 por tráfico de drogas;
• 01 por furto. 

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
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• Falta de medicação prescrita pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 07 vagas para trabalho voluntário, na manutenção da Unidade, 

apenas por remição. Os presos trabalham oito horas diárias.
Houve uma apreensão na Unidade no mês de junho/15:

• 02 chuchos – facas artesanais;
• 05 celulares com chips.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
No mês de junho/15 ocorreu uma fuga de 03 presos.
Segundo o diretor, da Unidade, a data da última visita do Ministério Público na Unida-

de foi no dia 26/06/15, e a do Juiz responsável pela execução não há registro.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:
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a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.
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A Unidade possui:

• Detector de metal: 01 banqueta e 01 raquete.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Há Conselho da Comunidade na Cidade. 
Presídio encontra-se bem conservado, porém lotado. 
Unidade em reforma na data da inspeção, com ajuda do Conselho da Comunidade e 

com verbas oriundas de transações penais, oriundas do Judiciário. 
Não há possibilidade de ampliação da Unidade.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Edéia. A Uni-
dade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando de 
uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ESTRELA DO NORTE, Uni-
dade dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 13/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Fabiano Mendes, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 12 servi-
dores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por regime de plantão com escala 
de 24/72h. Apenas 01 (um) servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Andrey Máximo 
Formiga. 

A capacidade da Unidade é de 55 presos, sendo:

• 55 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 27 detentos assim distribuídos:

• 27 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 07 – homens; 
• Semiaberto; 01 – homem;
• Aberto: 05 – homens;
• Provisório: 14 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com idade maior de 60 anos.

Há assistência material ao preso por parte do Conselho da Comunidade de itens de 
higiene pessoal, doados mensalmente.

Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico a cada 30 dias, sen-

do feito nas terças-feiras. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e o 
preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

UNIDADE PRISIONAL DE ESTRELA DO NORTE
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• Falta de medicação prescrita pelo médico;
• Dificuldade na realização de exames.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 02 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio). Todos trabalham oito horas diárias.
Segundo o diretor, o Ministério Público e o Juiz responsável pela execução não fa-

zem fiscalização na Unidade prisional. 
A reclamação dos presos é:

• Demora no julgamento dos processos.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
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11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.
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Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico por câmeras;
• Detector de metal.

Segundo o diretor, depois que a SEAP (Superintendência Estadual de Administração 
Penitenciária) assumiu a administração da Unidade, as visitas de fiscalização por parte do 
Juiz são realizadas por seu assessor.

.
Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Estrela do 

Norte. A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e 
necessita de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE FIRMINOPOLIS, Unidade 
dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 29/06/2015, no período noturno. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Osmar Bueno Fernandes, este não nos acompanhou na 
vistoria, pois a inspeção foi às 18:30h, quem nos passou algumas informações aqui apre-
sentadas foram os plantonistas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
13 servidores, 03 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 10 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 02 servidores são Agentes Penitenciários concursados.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Eduardo Cardoso. 
A capacidade da Unidade é de 20 presos, sendo:

• 18 vagas para homens;
• 02 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 16 detentos assim distribuídos:

• 14 – homens;
• 02 – mulher.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 09 – homens;
• Provisório: 05 – homens; 02 – mulheres.  

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 (uma) com idade superior a 60 anos (mulher - tráfico de drogas).

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade, no perío-

do matutino, nos dias de quarta-feira. O atendimento médico emergencial é prestado pela 
escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-

UNIDADE PRISIONAL DE FIRMINÓPOLIS
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tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existe atualmente 01 vaga para trabalho voluntário, na manutenção da Unidade, 

apenas por remição. O preso trabalha oito horas diárias.
Segundo os plantonistas, não há registro da última visita do Ministério Público na 

Unidade, e a do Juiz responsável pela execução, foi no dia 25/06/15.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
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III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade possui:

• Extintor contra incêndio: 02;
• Monitoramento eletrônico com 07 câmeras em funcionamento;
• Detector de metal: 02 raquetes e 01 banqueta.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular.

 Não há Conselho da Comunidade na Cidade. 
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Falta cama aos presos na Unidade e o presídio encontra-se em condições precárias, 
sem área para ampliação. Celas insalubres, construída em uma casa antiga.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Firminópolis. 
A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, neces-
sitando de uma ampla reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE FLORES DE GOIÁS, Unida-
de dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 06/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Rafael da Silva Borges, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
10 servidores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por regime de plantão com 
escala de 24/48h. Nenhum dos servidores é concursado.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Henrique Santos 
M. Neubauer. 

A capacidade da Unidade é de 34 presos, sendo:

• 30 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 24 detentos assim distribuídos:

• 23 – homens;
• 01 – mulher.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 10 – homens;
• Provisório: 13 – homens; 01 – mulher.

Encontramos 02 presos em cela de proteção por falta de convívio com os demais 
presos.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
• Falta de médico;
• Falta de remédio.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 

UNIDADE PRISIONAL DE FLORES DE GOIÁS
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Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade e a do Juiz responsá-

vel pela execução não se lembra.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 
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preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

A Unidade possui:

• Extintores contra incêndio: 03;
• Detector de metal: 01 tipo banqueta.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Flores de 
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Goiás. A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, ne-
cessitando de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE FORMOSA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 06/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Anderson Machado Santos, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
25 servidores, 05 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 20 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 03 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Christiana 
Aparecida Nasser Saad. 

A capacidade da Unidade é de 63 presos, sendo:

• 50 vagas para homens;
• 13 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 189 detentos assim distribuídos:

• 174 – homens;
• 15 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 104 – homens; 03 – mulheres;
• Semiaberto: 69 – homens; 01 – mulher;
• Provisório: 01 – homem; 11 – mulheres;

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 04 com idade superior a 60 anos;
• 01 com deficiência física.

Existiam 26 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes sexuais.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento na Unidade por um médico, 

nas sextas-feiras no período matutino. Há atendimento psicológico de segunda a sexta-
feira, com carga horária de seis horas diárias. O atendimento médico emergencial é pres-
tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
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da Unidade.
A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 

presos é:

• Falta de medicação prescrita pelo médico. 

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano, pela Secretaria 
Estadual de Educação, com capacidade para 32 vagas e na data da inspeção tinham 28 
matriculados, sendo as aulas de segunda a sexta-feira.

Há Assistente Social prestando serviços na Unidade.  
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 10 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo as 10 vagas de trabalho para homens e 04 vagas para trabalho 
voluntário. Todos trabalham oito horas diárias.

Encontramos 15 presos sendo submetidos à sanção disciplinar.
Houve uma apreensão na Unidade no mês de abril/15:

• 06 celulares com chips;
• 02 facas;
• 05 porções de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 10/04/15 

e a do Juiz responsável pela execução 30/03/15.
As reclamações dos presos são: 

• Falta de material de higiene pessoal;
• Falta de medicamentos;
• Contagem de tempo de remição e progressão.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Boa

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Boas

Instalações elétricas Boas
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Instalações sanitárias Boas

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
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Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-
tadores de serviço de saúde e correlatos.

§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Extintores contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

A Unidade possui:

• Detector de metal: 01 raquete.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade. O Judiciário ajuda através de verbas 
oriundas de transações penais. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Formosa. A 
Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessi-
tando de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.



153

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE GOIANDIRA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 14/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor 1º Sargento PM-GO Helimar Ferreira da Silva, que nos acom-
panhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
07 servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 06 por regime de plantão com 
escala de 24/48h. Todos os servidores são policiais militares.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Gutembergue 
Patino. 

A capacidade da Unidade é de 20 presos, sendo:

• 16 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 14 detentos assim distribuídos:

• 13 – homens;
• 01 – mulher.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 08 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto: 05 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com idade superior a 60 anos.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
• Falta de médico;
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• Falta de remédio.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 04 vagas para trabalho voluntário, na confecção de artesanatos, 

apenas por remição. Todos trabalham oito horas diárias.
Segundo o diretor, não há registros das últimas visitas do Ministério Público na Uni-

dade e do Juiz responsável pela execução.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:
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I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Detector de metal.
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Não há Conselho da Comunidade na Cidade. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Goiandira. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE GOIANÉSIA, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 02/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Marcio Moreira dos Reis, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres. Conta com 30 
servidores, 13 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 17 servidores por regime de plantão 
com escalas de 24/72h. Apenas 01 servidor é Agente Penitenciário.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Decildo Ferreira 
Lopes.

A capacidade da Unidade é de 162 presos, sendo:

• 152 vagas para homens;
• 10 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 302 detentos assim distribuídos:

• 295 – homens;
• 07 – mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 126 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto: 44 – homens; 01 – mulher; 
• Aberto: 11 – homens;
• Provisório: 114 – homens; 05 – mulheres. 

Não existe posto de saúde na Unidade. Tem um profissional médico que presta serviços 
e que atende na Unidade, 02 (duas) vezes por mês, das 8h às 12h, nos dias de quartas-feiras. 
O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser aten-
dido na rede pública mais próxima fora da Unidade Prisional. É prestado atendimento psicoló-
gico de segundas a sextas-feiras, sendo seis horas diárias de trabalho. 

A maior dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos é:

• Falta de um profissional de saúde que atenda na Unidade.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, rou-

UNIDADE PRISIONAL DE GOIANÉSIA



158

pas de cama, etc.).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. A comida é feita na 

cozinha da Unidade.
Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos 

presos carentes. Apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A única reclamação dos presos à equipe de inspeção foi a falta de Defensor Público aos 

presos carentes.
A Unidade oferece curso educacional aos presos (EJA) do 1º ao 9º ano ensino funda-

mental, pela Secretaria Estadual de Educação, com capacidade de 33 vagas e constam 26 
matriculados. As aulas são desegundas, terças, quartas e sextas-feiras.

Há na Unidade biblioteca.
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 25 vagas de trabalho remunerado (fontes pagadoras: Estado e Pre-

feitura – conta pecúlio).
No trabalho voluntário na confecção de artesanatos apenas por remição são 115 vagas 

todas para homens.
No momento da visita tinham 25 presos em cela de proteção, por falta de convívio com 

os demais presos, autores de crimes sexuais e Maria da Penha. 
Sobre o perfil dos presos encontramos:

• Maiores de 60 anos – 04;
• Estrangeiro – 01 espanhol que se comunica em português.

A Unidade recebe presos de:

• Vila Propício;
• Santa Rita do Novo Destino.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi 29/04/15 e a do 
Juiz responsável pela execução no dia 29/04/15.

Há Conselho da Comunidade na Cidade e suas visitas são mensais.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Boa

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Boas

Instalações elétricas Ótimas
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Instalações sanitárias Ótimas

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ótima

Cozinha dos servidores Boa

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Boa

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Ótima

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pânico, 
aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos prestado-
res de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações pre-

ventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-

rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações mis-

tas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE RE-

GULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 
e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
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Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos prestado-
res de serviço de saúde e correlatos.

§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo para 

renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA VIGI-

LÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que existem na Unidade:

• Detectores de metais: 01 banqueta;
• Monitoramento eletrônico com 36 câmeras em funcionamento;
• Extintores contra incêndio – 08 (oito).

A Unidade não possui bloqueadores de sinal de celular.
Segundo o diretor, o Juiz responsável pela execução é bastante presente da Unidade e 

ajuda através do Conselho da Comunidade, com recursos destinados de transações penais.
Foram apreendidos:

• Aparelhos de celulares – 05 (cinco);
• Droga: Maconha – 52 gramas.

Todo material apreendido foi encaminhado para Autoridade Polical.
Em 1º de março/15, ocorreu um motim na Unidade que foi controlado logo em seguida. 
Pela avaliação da equipe, esta Unidade deve ser considerada modelo do Estado.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Goianésia. A nos-
so ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido, tendo a Unidade 
condições asseguradas e adequadas de:

• Ressocialização;
• Salubridade;
• Aeração;
• Iluminação;
• Higiene, entre outras medidas previstas na Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 20 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE GOIANIRA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 08/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Eduardo Alves de Melo, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, conta com 
17 servidores, 05 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 12 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 11 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Ângela Cristina 
Leão.

A capacidade da Unidade é de 40 presos, sendo:

• 38 vagas para homens;
•  02 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 113 detentos assim distribuídos:

• 106 homens;
• 07 mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 32 – homens; 02 – mulheres;
• Semiaberto: 10 – homens; 01 – mulher; 
• Provisório: 64 – homens; 04 – mulheres;
• Prisão civil – 01 – homem.

Não existe posto de saúde na Unidade. Mas tem um profissional médico que presta 
serviços e que atende na Unidade cada 15 dias no período vespertino, nos dias de terças-
feiras. O caso de atendimento médico emergencial, o preso é levado para a rede pública 
ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

A maior dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saú-
de dos presos é:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama, etc.).

Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. A comida é feita na cozinha 
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da Unidade.
Segundo o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, a reclama-

ção por parte deles são:

• Falta de medicamento.

Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público 
aos presos carentes, apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 03 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio) e 03 vagas de trabalho voluntário, sendo as 06 vagas de trabalho para ho-
mens. As 03 vagas remuneradas estão preenchidas e há 03 presos trabalhando apenas 
por remição, na fabricação de artesanato. 

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi 31/10/14 e a 
Juíza responsável pela execução não vai ao presídio fiscalizar, pois foi hostilizada pelos 
presos.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Regular

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:
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a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS,

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO.
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A Unidade não possui:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Detectores de metais;
• Extintores contra incêndio.

Existe monitoramento eletrônico com 04 câmeras funcionando.
Existem 3 extintores contra incêndio.
Segundo o diretor, a Juíza responsável pela execução ajuda a Unidade através de 

transações penais.
A Unidade absorve os presos de:

• Brazabrantes;
• Santo Antônio de Goiás.

Encontramos as seguintes situações na Unidade:

• Celas Insalubres;
• Superlotação;
• 02 (Dois) presos aparentemente com problemas de sanidade mental e sem laudo 

médico psiquiátrico;
• 01 (um) preso com HEPATITE “C” e sem tratamento;
• Unidade com estrutura física precariíssima.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Goianira. A 
nosso ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido, porém há 
a necessidade de uma reforma de toda a Unidade para que sejam asseguradas condições 
adequadas de salubridade, aeração, iluminação, higiene, entre outras medidas previstas na 
Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 20 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE GOIÁS, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 17/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pela 
diretora da Unidade, a Senhora Anna Paula de Brito Santos, que nos acompanhou na vis-
toria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, conta com 
18 servidores, 03 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 15 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 03 servidores são Agentes Prisionais concursados.

Segundo a diretora, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Alessandra 
Gontijo Amaral. 

A capacidade da Unidade é de 51 presos, sendo:

• 43 vagas para homens;
• 08 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 75 detentos assim distribuídos:

• 74 – homens;
• 01 – mulher. 

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 29 – homens;
• Semiaberto: 14 – homens;
• Provisório: 31 – homens; 01 – mulher.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 estrangeiro – Norueguês.

Encontramos 10 presos em cela de proteção por motivo de falta de convívio com os 
demais ou por serem autores de crimes sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade 01 (uma) 

vez por semana, no período vespertino, sendo realizado nas terças-feiras, limitado a 15 
atendimentos. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e o preso é 
levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
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presos é:

• Falta de efetivo;
• Demora na realização dos exames.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 5º ano, pela Secretaria 
Estadual de Educação, com capacidade para 15 vagas e 07 matriculados regularmente.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 04 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), e 01 vaga de trabalho voluntário. Todos trabalham oito horas diárias.
Encontramos 01 preso sendo submetido à sanção disciplinar.
Foi feita uma apreensão no mês de maio/15 dos seguintes objetos:

• 03 celulares;
• 200 gramas de maconha;
• 10 gramas de crack.

Todo material apreendido foi encaminhado para a Autoridade Policial.
Segundo a diretora, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 07/05/15 

e a da Juíza responsável pela execução no dia 09/06/15. 
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio: 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim
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Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados à diretora do presídio do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI 15. 802/11, de 
setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME A DIRETORA, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária. 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos:

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME A DIRETORA, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.
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c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME A DIRETORA, NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular.

Existem na Unidade:

• Detectores de metais: 02 raquetes;
• Extintor contra incêndio: 03;
• Monitoramento eletrônico com 08 câmeras funcionando.

O Judiciário ajuda a Unidade com verbas oriundas de transações penais através do 
Conselho da Comunidade.

Unidade com sua estrutura física comprometida. Celas não atende à LEP. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Goiás. A Uni-
dade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessita de 
uma reforma com urgência, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE GOIATUBA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 29/04/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Juliano Galdino Ferreira, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
18 servidores, 05 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 12 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Sabrina Ram-
pazzo de Oliveira. 

A capacidade da Unidade é de 48 presos, sendo:

• 44 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 114 detentos assim distribuídos:

• 105 – homens;
• 09 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 27 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto: 23 – homens;
• Aberto: 25 – homens; 03 – mulheres;
• Provisório: 30 – homens; 05 mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 03 com idade superior a 60 anos;
• 01 adolescente.

Os atos infracionais do adolescente são:

• Portar droga para consumo próprio;
• Direção perigosa.

Este adolescente encontra-se em uma cela sozinho, mas dentro da Unidade prisional, 
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aguardando vaga em um estabelecimento próprio.
Existiam 15 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 

sexuais.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico 02 (duas) vezes por 

mês na Unidade, no período vespertino, às terças-feiras. Há atendimento psicológico às 
quintas-feiras no período vespertino. O atendimento médico emergencial é prestado pela 
escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Uni-
dade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º, pela Secretaria 
Estadual de Educação, com capacidade para 30 vagas e na data da inspeção tinham 17 
matriculados regularmente, com aulas de segunda a sexta-feira.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existe atualmente 01 vaga para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – conta 

pecúlio), sendo essa 01 vaga de trabalho para homem e 29 vagas para trabalho voluntário, 
na manutenção da Unidade e na confecção de artesanatos, apenas por remição. Todos 
trabalham oito horas diárias.

Encontramos 02 presos sendo submetidos à sanção disciplinar.
Houve uma apreensão na Unidade no mês de abril/15:

• 02 celulares com chips;
• 30 gramas de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Foi relatado à equipe que na data de 19/04/15 houve uma tentativa de resgate de 

presos. Foram transferidos para o Núcleo de Custódia em Goiânia 06 (seis) presos, sendo 
01 (um) membro do PCC.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 14/0415 
e a do Juiz responsável pela execução no dia 14/04/15.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim
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Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Boa

Cozinha dos servidores Boa

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Boa

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.
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Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Detector de metal.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 03 câmeras ruins.

Há Conselho da Comunidade na Cidade. Segundo o diretor, o Judiciário não ajuda 
através de verbas oriundas de transações penais. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Goiatuba. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE GUAPÓ, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 27/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Lourivaldo Ferreira Morato, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, conta com 10 servido-
res, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por regime de plantão com escala de 
24/72h. Apenas 07 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Rita de Cássia 
Rocha Costa.

A capacidade da Unidade é de 11 presos, sendo:

• 11 vagas para homens.

 Na data da visita, tinham 52 detentos assim distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 18 – homens;
• Semiaberto: 03 – homens; 
• Provisório: 30 – homens;
• Prisão civil – 01 – homem.

Não existe posto de saúde na Unidade. O caso de atendimento médico emergencial, 
o preso é levado para a rede pública ser atendido na rede pública mais próxima, fora da 
Unidade.

A maior dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saú-
de dos presos é:

• Falta de efetivo no deslocamento dos presos.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama, etc.).

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. A comida é feita 
em um restaurante da cidade, por convênio com a Prefeitura.

Segundo o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, a reclama-
ção por parte deles são:

• Falta de medicamento.
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Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público 
aos presos carentes, apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos (EJA) – 6º ao 9º pela Secretaria 
Estadual de Educação, com capacidade de 10 alunos; no momento, está matriculado ape-
nas 01 aluno, com aulas segundas, terças, quartas e sextas-feiras. Não existe biblioteca 
na Unidade. 

Não há local destinado aos cultos religiosos.
Não existem vagas para trabalho remunerado. Não há presos trabalhando volunta-

riamente por remição. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no mês de 

novembro de 2014, sem precisar o dia exato, e a da Juíza responsável pela execução foi 
no dia 25/03/15.

O Conselho da Comunidade na cidade é atuante, quem exerce a presidência é a 
Assistente da Juíza, sua última visita foi no dia 23/05/15.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliadas

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.
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Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS,

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: EXISTE O CERTIFICADO DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO.

A Unidade não possui:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Extintores contra incêndio.
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Existe monitoramento eletrônico com 09 câmeras funcionando.
Existem na Unidade detectores de Metais:

• 01 tipo raquete;
• 01 banqueta.

Segundo o diretor, a Juíza responsável pela execução ajuda a Unidade destinando 
verbas de transações penais ao Conselho da Comunidade.

A Unidade absorve os presos de:

• Abadia de Goiás;
• Posselândia.

Encontramos as seguintes situações na Unidade:

• Celas Insalubres;
• Superlotação;
• Unidade com estrutura física precariíssimo.

Na data da inspeção detectamos um iminente risco de fuga pelas condições das ins-
talações físicas, fato que ocorreu dias após.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Guapó. A 
nosso ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido, porém 
há a necessidade de uma reforma de toda a Unidade urgentíssima para que sejam asse-
guradas condições adequadas de salubridade, aeração, iluminação, higiene, entre outras 
medidas previstas na Lei de Execução Penal. Nossa sugestão é pela INTERDIÇÃO.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 20 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE HIDROLÂNDIA, Unidade 
dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 28/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pela 
diretora da Unidade, a Senhora Aline Silva Rosa Scaglia, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens. 
Conta com 14 servidores, 05 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regi-

me de plantão com escala de 24/72h. Apenas 09 servidores são Agentes Penitenciários.
Segundo a diretora, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Wilsiane 

Ferreira Novato.
A capacidade da Unidade é de 59 presos, na data da visita, tinham 58 detentos. Sen-

do todos homens, distribuídos assim pelos regimes: 

• Fechado: 21 – homens;
• Semiaberto: 06 – homens;
• Aberto: 01 – homem;
• Provisório: 30 – homens.

Foi constatado que a Unidade tem 15 coletivas. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Mas tem um profissional médico que atende 

na Unidade cada 15 dias no período vespertino, nos dias de quintas-feiras. O caso de 
atendimento médico emergencial, o preso é levado para a rede pública ser atendido na 
rede pública mais próxima, fora da Unidade. A Unidade presta assistência psicológica por 
um profissional da área, todas as quintas-feiras, no período vespertino.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama, etc.), conforme depoimentos de presos feitos à equipe de inspeção.

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Segundo o que foi constatado pela equipe por entrevista, não há reclamação por 

parte dos presos em relação ao modo que está sendo feito a execução penal, nem mesmo 
pela comida fornecida estando a Unidade controlada.

Segundo a diretora, não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Públi-
co aos presos carentes.

A Unidade oferece curso educacional aos presos (EJA) – 5º ao 9º pela Secretaria 
Estadual de Educação, com capacidade de 08 alunos, no momento estão matriculados 
05 alunos, com aulas segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Existe uma biblioteca na 
Unidade. 

Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem 03 vagas para trabalho interno remunerado (fonte pagadora, Estado - conta 

UNIDADE PRISIONAL DE HIDROLÂNDIA
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pecúlio). No momento, as 03 vagas estão preenchidas e há 17 presos trabalhando volun-
tariamente, apenas por remição. 

No momento da visita tinham 04 presos em cela de proteção, autores de crimes se-
xuais, e 03 presos sendo submetidos à sanção disciplinar.

Foram apreendidos com os presos, no mês de março do corrente ano;

• 13 aparelhos de celulares;
• 144 gramas de maconha.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Autoridade policial.
Segundo a diretora, a última visita do Ministério Público na Unidade foi dia 09/04/15 

e a Juíza responsável pela execução, não apareceu na Unidade durante a sua gestão.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Boa

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados à diretora do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
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prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:
I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 

segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO.

Constatamos que não existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Detectores de metais;
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• O monitoramento eletrônico é feito com 08 câmeras;
• Existem 04 extintores contra incêndio;
• Conselho da Comunidade é ausente.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia Pública de Hi-
drolândia. A nosso ver, os trabalhos da diretora desta Unidade estão sendo bem desenvol-
vido e a Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 28 de julho de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE IACIARA, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 07/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Elder Aparecido Valente da Silveira, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
11 servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 10 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. 

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Arthur Ost Alencar. 
A capacidade da Unidade é de 16 presos, sendo:

• 12 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 30 detentos assim distribuídos:

• 28 – homens;
• 02 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 13 – homens;
• Provisório: 15 – homens; 02 mulheres.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
• Falta de remédio prescrito pelo médico;
• Dificuldade na realização de exames.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 

UNIDADE PRISIONAL DE IACIARA
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Houve uma apreensão na Unidade no mês de abril/15:

• 02 celulares com chips;
• 01 porção de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no ano de 2014 

e a do Juiz responsável pela execução não lembra a data exata, mas foi no início do ano.
As reclamações dos presos são: 

• Falta de atendimento médico;
• Superlotação.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regular

Instalações elétricas Regular

Instalações sanitárias Regular

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Boa

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.
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Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
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• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Existem na Unidade:

• Detector de metal: 01 banqueta.

Não há Conselho da Comunidade na cidade. Segundo o diretor, o Judiciário não aju-
da através de verbas oriundas de transações penais. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Iaciara. A Uni-
dade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando de 
uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE INDIARA, Unidade dos re-
gimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 28/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Adilson da Costa Lima, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
10 servidores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 04 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Aluísio Martins 
Pereira de Sousa.

A capacidade da Unidade é de 14 presos, sendo:

• 10 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 60 detentos assim distribuídos:

• 57 homens;
• 03 mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 06 – homens;
• Semiaberto: 10 – homens;
• Aberto: 04 – homens;
• Provisório: 37 – homens; 03 – mulheres.

Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-
tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;
• Falta de efetivo.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado.
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 

UNIDADE PRISIONAL DE INDIARA



186

Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 03 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo as 03 vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito horas 
diárias.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no mês de 
março/15, sem precisar a data exata e a da Juíza responsável pela execução foi no mês 
de abril/15 sem precisar o dia exato.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade. O Judiciário faz repasse direto ao dire-
tor da Unidade, através de verbas oriundas de transações penais.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regular

Instalações elétricas Regular

Instalações sanitárias Regular

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Boa

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:
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I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:
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• Monitoramento eletrônico com 06 câmeras em funcionamento;
• Detector de metal: 01 banqueta;

A Unidade absorve os presos de Jandaia.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Indiara. A 
Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, neces-
sitando de uma reforma, pois está em péssimas condições e sem ventilação nas celas, 
conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE INHUMAS, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 08/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Luís Antonio de Assis, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, conta com 
16 servidores, 06 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 10 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 05 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Adriana Caldas.
A capacidade da Unidade é de 40 presos, sendo:

• 38 vagas para homens;
•  02 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 118 detentos assim distribuídos:

• 110 homens;
• 08 mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 42 – homens; 02 – mulheres;
• Semiaberto: 21 – homens; 01 – mulher; 
• Aberto: 07 – homens; 01 – mulher;
• Provisório: 40 – homens; 04 – mulheres. 

Não existe posto de saúde na Unidade. Mas tem um profissional médico que presta 
serviços voluntários e que atende na Unidade cada 15 dias no período matutino, nos dias 
de sextas-feiras. O caso de atendimento médico emergencial, o preso é levado para a 
rede pública ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

A maior dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saú-
de dos presos é:

• Vagas para atendimento no posto de saúde.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama, etc.).

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. A comida é feita 

UNIDADE PRISIONAL DE INHUMAS
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em um restaurante da cidade por convênio com a prefeitura.
Segundo o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, as reclama-

ções são:

• Qualidade da comida;
• Superlotação;
• Demora no andamento dos processos.

Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público 
aos presos carentes, apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 69 vagas de trabalho voluntário, sendo 63 vagas de trabalho 

para homens e 06 vagas para mulheres, na confecção de artesanatos apenas por remição. 
No momento da visita tinham 15 presos em cela de proteção, por falta de convívio 

com os demais presos, autores de crimes sexuais.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi 29/01/15 e a da 

Juíza responsável pela execução no dia 22/01/15.
Não há Conselho da Comunidade na Cidade.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Ruim

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Ruim

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim
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Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.



192

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO.

Constatamos que não existem bloqueadores de sinal de telefone celular.

A Unidade possui detectores de metais:

• 02 tipo raquetes;
• 01 tipo banqueta.

Existe monitoramento com 16 câmeras funcionando.
Encontramos na Unidade 03 extintores contra incêndio.
Segundo o diretor, a Juíza responsável pela execução NÃO fiscaliza a Unidade men-

salmente.
Existe um projeto de proposta para doação de uma área, por parte da prefeitura, para 

a construção de uma nova Unidade prisional.
A Unidade absorve os presos de Damolândia.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Inhumas. A 
nosso ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido, porém há 
a necessidade de uma reforma de toda a Unidade para que sejam asseguradas condições 
adequadas de salubridade, aeração, iluminação, higiene, entre outras medidas previstas 
na Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional. 

Goiânia, 20 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE IPAMERI, Unidade dos re-
gimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 14/04/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Renato Carneiro Resende, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
17 servidores, 03 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 14 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 05 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Luiz Antonio 
Afonso Júnior. 

A capacidade da Unidade é de 58 presos, sendo:

• 54 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 147 detentos assim distribuídos:

• 133 – homens;
• 14 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 66 – homens; 08 – mulheres;
• Semiaberto: 21 – homens;
• Aberto: 04 – homens;
• Provisório: 42 – homens; 06 mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com deficiência visual.

Existiam 10 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

UNIDADE PRISIONAL DE IPAMERI
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As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
• Falta de viatura adequada. 

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

Segundo o diretor, a Unidade não oferece curso educacional aos presos por ques-
tões de segurança.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 01/04/15 

e a do Juiz responsável pela execução não lembra a data exata.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.
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Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular.

Existem na Unidade:
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• Detectores de metal: 01 banqueta e 02 raquetes;
• Extintores contra incêndio: 04;
• Monitoramento eletrônico com 16 câmeras em funcionamento.

Há Conselho da Comunidade na Cidade e é atuante. Segundo o diretor, o Judiciário 
ajuda através de verbas oriundas de transações penais. 

Existe uma disposição do Prefeito em doar uma área para a construção de uma nova 
Unidade prisional.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Ipameri. A Uni-
dade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando de 
uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE IPORÁ, Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 26/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Walter de Abreu Cursino, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 19 
servidores, 06 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com escala 
de 24/72h. Apenas 03 servidores são Agentes Prisionais concursados.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. João Geraldo Ma-
chado. 

A capacidade da Unidade é de 107 presos, sendo:

• 87 vagas para homens;
• 27 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 164 detentos assim distribuídos:

• 151 – homens;
• 13 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 61 – homens; 05 – mulheres;
• Semiaberto; 17 – homens; 01 – mulher;
• Aberto: 21 – homens;
• Provisório: 52 – homens; 07 mulheres.

Existiam 02 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico a cada 15 dias, no período 

matutino, sendo realizado nas terças-feiras. O atendimento médico emergencial é prestado 
pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Uni-
dade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de medicamento prescrito pelo médico.

UNIDADE PRISIONAL DE IPORÁ
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Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano do ensino funda-
mental, 1º ao 3º ano do ensino médio, pela Secretaria Estadual de Educação, nos períodos 
matutino; vespertino e noturno, com capacidade de 10 alunos por turno. Há apenas 15 alunos 
matriculados regularmente ao todo.

Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 06 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – conta 

pecúlio), sendo as 06 vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito horas diárias.
No momento da inspeção encontramos 02 presos sendo submetidos a sanção discipli-

nar RDD. 
Houve uma apreensão na Unidade no mês de maio/15:

• 03 facas;
• 05 facas artesanais;
• 37 celulares com chips;
• Várias porções de Maconha e Crack.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
No mês de dezembro/2014 houve uma fuga com 11 presos, apenas 03 foram recaptu-

rados.
No dia 10 de abril/15 ocorreu uma rebelião na Unidade.
Existe suspeita de que encontram-se na Unidade 03 (três) membros integrantes do PCC. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 02/06/15 e 

a do Juiz responsável pela execução mensalmente, mas que não tem registro da data exata. 
As reclamações dos presos são:

• Falta de medicação quando prescrita pelo médico;
• Falta de médico;
• Qualidade da comida.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins
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Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Ruins

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Regular

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 de 
setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pânico, 
aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos prestado-
res de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações pre-

ventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-

rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações mis-

tas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE RE-

GULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 
e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos prestado-
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res de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo para 

renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA VIGI-

LÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 06 câmeras em funcionamento;
• Detector de metal: 01 baqueta.

A Unidade absorve os presos de Diorama e Amorinópolis.
Unidade sem condições de abrigar presos. Celas insalubres e superlotadas. Metade das 

celas com camas e outra metade sem camas.
Fomos informados pelo diretor que existe uma Ação Civil Pública pedindo ao Governo 

que construa um novo presídio.
Juiz ajuda pouco a Unidade com verbas oriundas de transações penais, destinadas ao 

Conselho da Comunidade.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Iporá. A Unidade 
não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita de uma 
ampla reforma na parte das redes: elétricas, hidráulicas, sanitárias, aeração, etc., conforme 
prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ISRAELÂNDIA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 24/06/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, que nos acompanhou na vistoria e nos passou algumas informações 
aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
07 servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 02 por regime de plantão com 
escala de 24/48h. Todos servidores são policiais militares.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Marcos Boechar 
Lopes Filho. 

A capacidade da Unidade é de 24 presos, sendo:

• 20 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 14 detentos assim distribuídos:

• 13 – homens;
• 01 – mulher.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 09 – homens; 01 – mulher; 
• Provisório: 04 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com idade superior a 60 anos.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade cada 

15 dias, nas quartas-feiras, no período vespertino. O atendimento médico emergencial é 
prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, 
fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

UNIDADE PRISIONAL DE ISRAELÂNDIA
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Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 15/06/15 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 15/06/15.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 
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preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Detector de metal.

O Judiciário ajuda através de verbas oriundas de transações penais. 
A Unidade é administrada pela PM-GO, tendo uma boa estrutura, porém a falta de 

efetivo é o problema que a equipe detectou na Unidade.
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Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Israelândia. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ITABERAÍ, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 11/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Fábio Marcelo Araújo, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
17 servidores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 02 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Gustavo Carva-
lho Braga. 

A capacidade da Unidade é de 109 presos, sendo:

• 103 vagas para homens;
• 06 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 103 detentos assim distribuídos:

• 96 – homens; 
• 07 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 21 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto: 19 – homens;
• Provisório: 56 – homens; 06 – mulheres.

Existiam 10 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico 01 (uma) vez por se-

mana, no período vespertino, nas quintas-feiras. Há atendimento odontológico 02 (duas) 
vezes por semana, com carga horária de 20h. Há atendimento psicológico 02 (duas) vezes 
por semana, com carga horária de 20h. O atendimento médico emergencial é prestado 
pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da 
Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

UNIDADE PRISIONAL DE ITABERAÍ
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• Falta de efetivo.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 5º ano, com capa-
cidade para 10 alunos, há 07 matriculados regularmente, sendo as aulas de segundas a 
quintas-feiras.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 60 vagas para trabalho voluntário na confecção de artesanatos 

por remição para homens. Todos trabalham oito horas diárias.
Na data da inspeção encontramos 10 presos sendo submetidos à sanção disciplina.
Houve fuga de 03 (três) presos em 04/01/15, até a data da inspeção não houve 

nenhum recapturado.
Houve uma apreensão na Unidade no mês de maio/15, seguem cópias anexas.
Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Foi nos relatado que existem 05 (cinco) presos pertencentes à facção “quadrilha do 

Adriano”.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 08/06/15 

e a do Juiz responsável pela execução foi no dia 25/05/15.
A reclamação dos presos é:

• Qualidade da comida.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Regulares

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular
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Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;
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E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 16 câmeras em funcionamento;
• Detector de metal: 01 banqueta;
• Extintor contra incêndio: 03.

Há Conselho da Comunidade na Cidade que é atuante. O Judiciário ajuda através de 
verbas oriundas de transações penais. 

Existe um bar ao lado da Unidade prisional, fato que torna a segurança da Unidade 
e de seus servidores vulneráveis.

Ameaças são constantes através de ligações anônimas sobre resgate de presos.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Itaberaí. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, conforme pre-
vê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ITAGUARU, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 09/06/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Ledney Dorian Cordeiro Mendonça, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 11 servi-
dores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 10 por regime de plantão com escala 
de 24/72h. Apenas 02 (dois) servidores são Agentes Prisionais concursados.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Eduardo Tavares 
dos Reis. 

A capacidade da Unidade é de 23 presos, sendo:

• 23 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 29 detentos assim distribuídos:

• 29 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 02 – homens;
• Semiaberto; 09 – homens;
• Provisório: 18 – homens.

Existiam 05 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Há assistência material ao preso por parte do Conselho da Comunidade (itens de 
higiene pessoal) semanalmente.

Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico uma vez por mês no 

período vespertino. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e o preso 
é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo no deslocamento do preso.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

UNIDADE PRISIONAL DE ITAGUARU



210

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 02 vagas de trabalho voluntário para homens. Todos trabalham 

oito horas diárias.
Houve uma fuga de 01 preso no dia 29 do mês de abril e foi recapturado no dia 

09/05/15.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 30/04/15 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 30/04/15. 
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Boa

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
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II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:
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• Detectores de metais: 01 banqueta.

Unidade sendo reformada com verbas do Conselho da Comunidade. 
Juiz ajuda bastante e é atuante na fiscalização do presídio.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Itaguaru. A Uni-
dade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, mas necessita de 
uma reforma na parte da rede sanitária.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ITAJÁ, Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 22/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
Supervisor de segurança da Unidade, o Senhor Renato Borges e Silva, que nos acompanhou 
na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

O diretor da Unidade é o Senhor Olavo Ozumi Rodrigues da Silva.
A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 

11 servidores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 servidor é Agente Penitenciário.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Adenito Francisco 
Mariano Júnior.

A capacidade da Unidade é de 57 presos, sendo:

• 42 vagas para homens;
• 15 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 60 detentos.

• 57 – homens;
• 03 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 14 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto: 27 – homens; 01 – mulher;
• Aberto: 05 – homens; 01 – mulher;
• Provisório: 11 – homens.

Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-
tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;
• Falta de efetivo.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado.
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 

UNIDADE PRISIONAL DE ITAJÁ
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Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 05 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo 04 vagas de trabalho para homens e 01 vaga para mulher, 25 vagas 
para trabalho voluntário, na fabricação de artesanatos, apenas por remição. Todos traba-
lham oito horas diárias.

Foram apreendidos com os presos, no mês julho/15:

• Facas: 07;
• Celulares: 01.

Todos os objetos apreendidos foram encaminhados à Autoridade Policial local. 
Houve uma fuga de 02 presos na data 14/07/15 e até a data da inspeção eles não 

tinham sido recapturados.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 01/07/15 

e a do Juiz responsável pela execução foi no dia 15/07/15. O Juiz ao ser contactado, fez 
questão de acompanhar a inspeção.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:
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a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.
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A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico.

Existem na Unidade:

• Detector de metal: 01 banqueta e 01 raquete.

A Unidade absorve os presos de Lagoa Santa e Aporé.
Há Conselho da Comunidade na Cidade e o Juiz ajuda bastante através de verbas 

destinadas de transação penal.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Itajá. A Uni-
dade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando 
de uma reforma, conta com uma estrutura regular. Celas pequenas e sua capacidade ao 
máximo e sem possibilidade de ampliação da Unidade. Pouco efetivo de servidores.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ITAPACI, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 03/06/2015, no período matutino. Fomos recebidos pela 
diretora da Unidade, a Senhora Fernanda Rosa da Silva Arruda, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
12 servidores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 (um) servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo a diretora, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Luciana Vidal. 
A capacidade da Unidade é de 38 presos, sendo:

• 34 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 55 detentos assim distribuídos:

• 52 – homens;
• 03 – mulheres.

Distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 21 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto: 11 – homens;
• Aberto: 02 – homens;
• Provisório: 18 – homem; 02 - mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 02 com deficiência física.

Existiam 04 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade, 02 

(duas) vezes por mês, nas quartas-feiras, no período vespertino. O atendimento médico 
emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública 
mais próxima, fora da Unidade.

UNIDADE PRISIONAL DE ITAPACI
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A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existe atualmente 01 vaga para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – conta 

pecúlio), 01 vaga para trabalho voluntário na manutenção da Unidade, apenas por remição. 
Todos trabalham oito horas diárias.

No momento da inspeção encontramos 06 presos sendo submetidos à sanção disci-
plinar, sendo 01 preso da própria Unidade e 05 presos da Unidade de Rubiataba, 01 preso 
no RDD. 

Houve uma apreensão na Unidade no mês de março/15:

• 01 porção de maconha.

A droga apreendida foi apresentada à Autoridade Policial.
Segundo a diretora, o Ministério Público não faz visitas na Unidade prisional e a da Juí-

za responsável pela execução visita mensalmente a Unidade e a última foi no dia 02/03/15.
A reclamação dos presos é:

• Qualidade da comida.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular
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Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Regular

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados à diretora do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-

rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médi-
co e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional 
e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 
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f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Detector de metal.

Segundo a diretora, a Juíza não ajuda em nada o presídio com verbas oriundas de 
transação penal. 

A Unidade recebe presos das cidades de:

• Hidrolina;
• Pilar;
• Guarinos.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Itapaci. A Uni-
dade encontra-se em condições regulares de promover execução penal por falta de efetivo, 
necessita de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ITAPIRAPUÃ, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 17/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Adalberto Ferreira da Silva, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
12 servidores, 03 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 02 servidores são Agentes Prisionais concursados.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. José Machado de 
Castro Neto. 

A capacidade da Unidade é de 47 presos, sendo:

• 43 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 15 detentos assim distribuídos:

• 15 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 10 – homens;
• Provisório: 05 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com idade maior de 60 anos (63 anos).

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade 01 (uma) 

vez por mês, no período vespertino, sendo realizado nas terças-feiras. O atendimento mé-
dico emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede 
pública mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de exames de especialidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-

UNIDADE PRISIONAL DE ITAPIRAPUÃ
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tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 04 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), e 07 vagas de trabalho voluntário. Todos trabalham oito horas diárias.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 06/05/15 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 09/06/15. 
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio: 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Ruim

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 de 
setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
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III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-

rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE RE-

GULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médi-
co e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional 
e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA VI-
GILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Existem na Unidade:

• Detector de metal: 01 raquete.
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Presídio com vagas ociosas.
O Judiciário ajuda com verbas oriundas de transações penais através do Conselho da 

Comunidade.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Itapirapuã. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessita de 
uma reforma conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ITAPURANGA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 11/06/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Elias da Silva Queiroz, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
14 servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com 
escala de 24/72h, 10 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. André Rodrigues 
Nacagami. 

A capacidade da Unidade é de 66 presos, sendo:

• 58 vagas para homens;
• 08 vagas para mulher.

Na data da visita, tinham 54 detentos assim distribuídos:

• 53 – homens;
• 01 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 22 – homens;
• Semiaberto: 11 – homens;
• Provisório: 20 – homens; 01 – mulher.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico 02 (duas) vezes por 

mês, no período matutino, nas quintas-feiras. O atendimento médico emergencial é pres-
tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de médico psiquiatra.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

UNIDADE PRISIONAL DE ITAPURANGA
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A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Houve uma apreensão na Unidade no mês de maio/15:

• 02 celulares com chips;
• 04 facas artesanal;
• 02 cigarros de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Foi nos relatado que existe um preso pertencente à facção do Rodrigo.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 28/04/15 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 18/05/15.
As reclamações dos presos são:

• Demora do magistrado para analisar as progressões de regime;
• Concessão de alvarás.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:
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a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-

rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE RE-

GULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médi-
co e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional 
e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA VI-
GILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:
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• Bloqueador de sinal de celular.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 09 câmeras em funcionamento;
• Detectores de metais: 02 raquetes;
• Extintor contra incêndio: 02.

Há Conselho da Comunidade na Cidade que é atuante. O Judiciário ajuda através de 
verbas oriundas de transações penais. 

A Unidade absorve os presos de Guaraíta.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Itapuranga. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ITARUMÃ, Unidade dos re-
gimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 22/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Hamilton Alves de Oliveira, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta apenas 01 servidor. 
Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Ana Maria de 

Oliveira. 
A capacidade da Unidade é de 22 presos, sendo:

• 22 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 09 detentos assim distribuídos:

• 09 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 01 – homem;
• Semiaberto; 02 – homens;
• Aberto: 01 – homem;
• Provisório: 05 – homens.

Sobre o perfil dos presos encontramos:

• 01 maior de 60 anos (63 anos).

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar com o preso.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

UNIDADE PRISIONAL DE ITARUMÃ
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A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Houve uma apreensão no mês de março/15 dos seguintes objetos:

• 01 celular;
• 430 gramas de Maconha.  

Segundo o diretor, a visita do Ministério Público na Unidade é feita mensalmente, mas 
não sabe a data exata, e a da Juíza responsável pela execução é mensal. 

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 



231

segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-

rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE RE-

GULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médi-
co e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional 
e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA VI-
GILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Detector de metal.

Existem na Unidade:
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• Extintor contra incêndio: 02;
• Monitoramento eletrônico com 03 câmeras em funcionamento.

Unidade situada em casa antiga, boa estrutura. Celas pequenas e com a capacidade 
máxima atingida. 

Existe área para ampliação da Unidade.
Efetivo insuficiente para uma prestação de serviço com segurança. Apenas um servi-

dor trabalha na Unidade, durante todo o ano, sem férias e sem descanso diário e semanal. 
Este servidor é contratado da Prefeitura. A Juíza da Cidade tem ciência de toda a situação. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Itarumã. A 
Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal por falta 
de segurança e, necessita de uma reforma, pois falta tela de proteção na área do banho de 
Sol e muro de proteção na frente do presídio. Estrutura de uma casa antiga. Falta material 
de trabalho adequado, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ITAUÇU, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 10/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
Comandante do Destacamento da PM-GO, responsável pela Unidade, o Senhor Sub. Ten. 
Hélio Rodrigues, que nos acompanhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui 
apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, conta com 06 PM-GO 
policiais trabalhando no expediente das 8h às 8h, regime de escala de plantão de 24/48h. 
Nenhum servidor é Agente Penitenciário.

Segundo o Comandante, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Natanael 
Reinado Mendes.

A capacidade da Unidade é de 12 presos, sendo:

• 12 vagas para homens.

 Na data da visita, tinham 12 detentos assim distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 04 – homens;
• Semiaberto: 02 – homens;
• Provisório: 06 – homens. 

Não existe posto de saúde na Unidade, nem tem um profissional médico que presta 
serviços e que atende na Unidade. O atendimento médico emergencial é prestado pela 
PM-GO e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Uni-
dade. 

A maior dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saú-
de dos presos é:

• Falta de efetivo.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama, etc.).

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. A comida é feita 
no Hospital Municipal da cidade.

Segundo o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, as reclama-
ções são:

• Banho de Sol 03 vezes por semana;
• Demora no andamento dos processos.

UNIDADE PRISIONAL DE ITAUÇU
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Segundo o Comandante, não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor 
Público aos presos carentes, apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 10 vagas de trabalho voluntário interno, apenas por remição. 
Segundo o Cmte., a última visita do Ministério Público na Unidade foi 26/05/15 e a do 

Juiz responsável pela execução no dia 29/05/15.
Não há Conselho da Comunidade na cidade.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao Comandante do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
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III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O COMANDANTE, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO 
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O COMANDANTE, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ 

DE FUNCIONAMENTO.

A Unidade não possui:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Detectores de metais;
• Monitoramento eletrônico de câmeras;
• Extintores contra incêndio.

A Unidade absorve os presos dos Distritos:
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• Ordalha;
• Vila Boa.

A Unidade está INTERDITADA por decisão do Juiz responsável pela execução penal 
da Cidade, datada de 08/04/2014.

A segurança na Unidade é precariíssima por falta de efetivo, pois além de eles fazerem 
a vigília dos presos, os policiais PM-GO ainda fazem a segurança ostensiva do Município 
de Itauçu e de outros 02 (dois) Distritos: Ordalha e Vila Boa.

Não existe grade de proteção contra fuga, na área do banho de Sol.
A Unidade é desprovida de cama para os presos. Eles se acomodam em colchões 

no chão.
Existe uma escola de nível fundamental ao lado da Unidade prisional.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Itauçu. A nos-
so ver os trabalhos do Cmte., desta Unidade estão sendo bem desenvolvidos, porém há a 
necessidade de uma reforma de toda a Unidade para que sejam asseguradas condições 
adequadas de salubridade, aeração, iluminação, higiene, entre outras medidas previstas 
na Lei de Execução Penal e aumento urgente do efetivo para Unidade.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 23 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ITUMBIARA , Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 29/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Milton Marques de Oliveira, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
47 servidores, 12 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 35 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 15 servidores são Agentes Prisionais concursados.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Flávio Florentino 
de Oliveira. 

A capacidade da Unidade é de 250 presos, sendo:

• 220 vagas para homens;
• 30 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 418 detentos assim distribuídos:

• 385 – homens;
• 33 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 121 – homens;
• Provisório: 261 – homens; 33 – mulheres.
• Medida de segurança: 03 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 09 com idade maior que 60 anos;
• 01 com deficiência física;
• 03 com deficiência mental.

Existiam 36 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes sexuais.
Há assistência material aos presos sem família, mensalmente por parte do Conselho 

da Comunidade e outros, de itens de higiene pessoal.
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico de um clínico e um psi-

quiatra, 01 (uma) vez por mês, no período matutino, realizado na segunda-feira. Há atendi-
mento odontológico de segunda a sexta-feira no período matutino. O atendimento médico 
emergencial é prestado pela escolta e/ou SAMU e o preso é levado para ser atendido na 

UNIDADE PRISIONAL DE ITUMBIARA
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rede pública mais próxima, fora da Unidade. Existe uma farmácia na Unidade.
A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 

presos é:

• Dificuldade em realizar as cirurgias necessárias.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º anos do ensino 
fundamental e 1º ao 3º anos do ensino médio, pela Secretaria Estadual de Educação, com 
capacidade para 252 vagas nos turnos: matutino e vespertino, tendo 119 matriculados re-
gularmente, com aulas de segunda a sexta-feira. Há biblioteca na Unidade.

Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 25 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo as 25 vagas de trabalho para homens e, 10 vagas para trabalho 
voluntário, apenas por remição. Todos trabalham oito horas diárias.

No momento da inspeção encontramos 08 presos sendo submetidos à sanção dis-
ciplinar. 

Houve uma apreensão na Unidade no mês de abril/15:

• 13 celulares com chips;
• 03 quilogramas de drogas (maconha e cocaína).

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
No dia 19/04/15 houve 03 fugas de 11 presos, sendo que 06 deles foram recapturados.
Encontra-se na Unidade 07 lideranças membros do PCC, todos identificados:

• THALES PEREIRA LIMA;
• DIEGO NUNES DA SILVA;
• NIXON ALVES DA SILVA;
• LUANY ALVES MARTINS OLIVEIRA;
• ATHUS RAFHAEL MOREIRA NAVES;
• DIOMAR ARAUJO PEREIRA;
• CHARLES HENRIQUE DE LOURENÇO OLIVEIRA.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 28/03/15 
e a do Juiz responsável pela execução no mês de fevereiro, mas não é frequente. 

A reclamação dos presos é:

• Qualidade da comida.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
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Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Boa

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Regulares

Limpeza em geral Boa

Cozinha dos servidores Boa

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Bom

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Boa

Local de visitação íntima Boa

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 
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REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.
b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 25 câmeras funcionando;
• Detectores de metais: 03 raquetes; 03 banquetas;
• Bloqueador de sinal de celular funcionando parcialmente;
• Extintor contra incêndio: 07.

Unidade possui 02 guaritas para sentinelas ativas na data da inspeção.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Itumbiara. 
A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, conforme 
prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE JARAGUÁ

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE JARAGUÁ, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 18/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Tiago Alves Navarro Ribeiro, que nos acompanhou na visto-
ria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
17 servidores, 05 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 12 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 servidor é Agente Penitenciário.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Liciomar Fernan-
des da Silva.

A capacidade da Unidade é de 74 presos, sendo:

• 50 vagas para homens;
• 24 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 184 detentos assim distribuídos:

• 173 homens;
• 11 mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 26 – homens; 05 – mulheres;
• Semiaberto: 34 – homens; 02 – mulheres;
• Aberto: 12 – homens;
• Provisório: 101 – homens; 04 – mulheres.

Na data da inspeção encontramos 04 presos em cela de proteção por falta de conví-
vio com os demais ou por serem autores de crimes sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, etc.).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;
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• Falta de efetivo para deslocar o preso.

Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita aos presos carentes, somente 
defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 5º ano, pela Secre-
taria Estadual de Educação, com capacidade para 15 vagas e encontram-se matriculados 
regularmente 12 alunos. As aulas são: segundas, terças, quartas e sextas-feiras.

Há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 09 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo essas vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito horas 
diárias.

Houve apreensão na Unidade do mês de abril/15, dos seguintes objetos:

• 02 celulares;
• 03 tabletes de maconha com aproximadamente de 70 gramas cada um.

Segundo o diretor, todo o material apreendido foi encaminhado à Autoridade Policial.
Nos dias 02 e 03 do mês de abril/15 ocorreram duas fugas:

• Dia 02/04/15 – 01 preso;
• Dia 03/04/15 – 09 presos.

Foram recapturados 04 presos.
 Conforme o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 30/04/15 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 30/04/15.
A reclamação dos presos à equipe de inspeção foi quanto à qualidade da comida.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Regular
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Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-



244

vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Detector de metal.

Existem na Unidade:

• Extintores contra incêndio: 04;
• Monitoramento eletrônico com 04 câmeras em funcionamento.

Segundo o diretor, o Juiz responsável pela execução é bastante atuante e ajuda a 
Unidade através de transações penais e o Conselho da Comunidade é presente. Toda 
obra de ampliação ou reforma é custeada pelo Conselho da Comunidade.

Unidade em uma estrutura física ruim, sem condições de promover a execução pe-
nal. Encontramos uma ampliação na Unidade de 02 duas celas para abrigar presos e ou-
tras 02 celas para isolamento, com um total de gasto aproximadamente de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais).

Existe uma obra paralisada há mais de 10 anos, com o objetivo de construir uma 
nova Unidade prisional, com capacidade prevista para 95 vagas, tendo mais de 80% de 
construção efetivada. Construída inicialmente em uma área de preservação ambiental, 
motivo da demanda judicial.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Jaraguá. A 
Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, conforme 
prevê a Lei de Execução Penal. Necessita de uma ampla reforma para atender as exigên-
cias da LEP.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE JATAÍ

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE JATAÍ, sobre o qual passamos 
a relatar:

A inspeção ocorreu no dia 02/07/15 no período vespertino. Fomos recebidos pelo di-
retor da Unidade, o Senhor Adriano Pereira dos Santos, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas das informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como uma Cadeia Pública para homens e mulheres.
Abriga os regimes:

• Fechado;
• Provisório.

Conta com 13 servidores, 02 trabalhando na administração, expediente das 8h às 17h 
e 11 servidores por regime de plantão com escala de 24/72h. Desses servidores apenas 04 
são concursados (Agentes Penitenciários).

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Stela Carvalho 
Melo.

A capacidade da Unidade é de 62 presos, sendo:

• 52 vagas para homens;
• 10 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 326 detentos assim distribuídos:

• 315 – homens;
• 11 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 89 – homens; 03 – mulheres;
• Provisório: 226 – homens; 08 mulheres.

Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é presta-
do pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da 
Unidade. 

As maiores dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à 
saúde dos presos são:

• Falta de efetivo.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama). 

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Segundo o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, as reclama-

ções deles são:
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• Superlotação;
• Falta de medicamentos quando prescrito pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita aos presos carentes por Defensor Público. Apenas 
nomeação de advogado dativo para o ato.

Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem 09 vagas para trabalho interno remunerado (fonte pagadora – Estado – conta 

pecúlio). 
Houve em dezembro de 2014 um homicídio nas dependências da Unidade.
Segundo o diretor, encontra-se, cumprindo pena na Unidade, membros do PCC.
Têm sido constantes as fugas na Unidade. No mês de junho (18/06/15) teve uma fuga 

de 11 presos e segundo o diretor, 08 presos foram recapturados
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 23/06/15 

e a da Juíza responsável pela execução foi no dia 09/06/15.
O Conselho da Comunidade não atuante e ajuda pouco a Unidade através de transa-

ções penais oriundas do Judiciário.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
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11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pânico, 
aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos presta-
dores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-

rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE RE-

GULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médi-
co e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional 
e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos presta-

dores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimen-
tos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo para 
renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que a Unidade possui bloqueadores de sinal de telefone celular, mas que 
não é eficaz. Fizemos os testes e o equipamento não bloqueou o celular da equipe.
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A Unidade possui:

• Detectores de metais: 01 raquete e 01 banqueta;
• Monitoramento eletrônico com apenas 06 câmeras em funcionamento.

A Unidade não possui:

• Extintores contra incêndio.

Existe risco iminente de rebelião e até mesmo resgate de presos na Unidade, por falta de:

• Segurança – a Unidade não oferece segurança;
• Servidores;
• Superlotação;
• Presos perigosos.

Segundo o diretor, existem duas facções locais na Unidade:

• PCJ – Primeiro Comando de Jataí;
• PCB – Primeiro Comando da Baixada.

A Unidade absorve os presos de: 

• Perolândia;
• Doverlândia;
• Estância.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente a Unidade Prisional de Ja-
taí. A Unidade não atende as exigências da LEP e há a necessidade de uma ampla reforma 
de toda a Unidade para que sejam asseguradas condições adequadas de segurança, salu-
bridade, aeração, iluminação, higiene, entre outras medidas previstas na Lei de Execução 
Penal.

Existe uma obra de ampliação na Unidade, porém no momento da inspeção encontra-se 
parada desde fevereiro/15 por motivo de falta de verba do Estado, projetada para uma capaci-
dade de 86 vagas.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 15 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE JUSSARA

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE JUSSARA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 17/06/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Eduardo Augusto da Veiga, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
18 servidores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 14 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Nenhum servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é o Dr. Joviano Car-
neiro Neto. 

A capacidade da Unidade é de 67 presos, sendo:

• 60 vagas para homens;
• 07 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 89 detentos assim distribuídos:

• 84 – homens;
• 05 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 29 – homens; 02 – mulheres;
• Semiaberto: 15 – homens; 01 – mulher;
• Aberto: 10 – homens;
• Provisório: 30 – homens; 02 – mulheres. 

Encontramos 07 presos em cela de proteção por falta de convívio com os demais.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade, 02 

(duas) vezes por mês, no período matutino, sendo nas quintas-feiras. O atendimento mé-
dico emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede 
pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar com o preso;
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• Falta de viatura.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 6º ano pela Secreta-
ria Municipal de Educação, com capacidade de 08 vagas e 06 matriculados regularmente, 
sendo as aulas segundas, terças e quartas-feiras. Há biblioteca na Unidade.

Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 04 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio). Todos trabalham oito horas diárias.
Houve uma apreensão neste mês de:

• 06 celulares com chips;
• 08 chips de celulares;
• 01 porção de maconha.

Todo material apreendido foi encaminhado à Autoridade Policial.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 28/05/15 

e a do Juiz responsável pela execução, não há registro.
A maior reclamação dos presos é:
Qualidade da comida.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada
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Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
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OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Detector de metal;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Existem na Unidade:

• Bloqueador de sinal de celular (funcionamento parcial);
• Extintor contra incêndio: 03.

Unidade com estrutura física precária e em péssimas condições de salubridade e de 
acomodação aos presos. Segurança deficiente por falta de efetivo.

O Juiz destina verbas oriundas de transações penais ao Conselho da Comunidade 
que por sua vez ajuda a Unidade.

No ato da inspeção, o Juiz responsável pela fiscalização da Unidade pediu a seu 
Assistente, Senhor Matheus Carrijo Alves Sousa, que acompanhasse nossa equipe na 
inspeção.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Jussara. A Uni-
dade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita de 
uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE LUZIÂNIA – SIS MASCULINO

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE LUZIÂNIA – SIS MASCULINO, 
Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 16/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo di-
retor da Unidade, o Senhor José Fabiano da Silva Carneiro, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 36 servidores, 
06 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 30 por regime de plantão com escala de 24/72h. 
Apenas 06 (um) servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Alice Teles Oliveira. 
A capacidade da Unidade é de 144 presos, sendo:

• 144 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 289 detentos assim distribuídos:

• 289 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 259 – homens;
• Provisório: 30 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 04 com idade superior a 60 anos;
• 01 com deficiência física;
• 01 com deficiência mental.

Existiam 02 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes sexuais.
Há assistência material ao preso (itens de higiene pessoal), por parte de Assistente So-

cial mensalmente:

• Desinfetante;
• Sabonete, etc.

 Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Há posto de saúde na Unidade. Atendimento médico a cada 15 dias sendo feito aos 

sábado das 8h às 14h. Há atendimento odontológico nas segundas e terças-feiras das 8h às 
14h. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e/ou SAMU OU BOMBEI-
ROS e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.
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As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar com o preso;
• Falta de medicamento prescrito pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano fundamental, com 
capacidade para vagas 22 vagas e apenas 06 matriculados regularmente, sendo as aulas 
segundas e terças-feiras.

Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 18 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – conta 

pecúlio). Todos trabalham oito horas diárias.
Houve uma apreensão na Unidade no mês de março/15:

• 08 celulares com chips;
• 23 porções de maconha;
• 05 porções de cocaína;
• 01 porção de crack.

Os celulares apreendidos foram para DECO/DF – DIVISÃO DE COMBATE AO CRIME 
ORGANIZADO e as drogas foram encaminhadas para a Autoridade Policial.

Encontram-se na Unidade 10 membros do PCC em Goiás – sendo:
Número 01 – José Fábio Felix Barbosa;
Número 02 – Marcio Jesus de Souza;
08 (oito) membros de baixo escalão.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 01/04/15 e 

a da Juíza responsável pela execução, não há registro. 
As reclamações dos presos são:

• Demora do Juiz para avaliar os prazos processuais;
• Superlotação.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Boa

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Regulares
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Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Regular

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 de 
setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pânico, 
aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos prestado-
res de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações pre-

ventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-

rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações mis-

tas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE RE-

GULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 
e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
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Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos prestado-
res de serviço de saúde e correlatos.

§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo para 

renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA VIGI-

LÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:

• Detectores de metais: 02 raquetes e 01 banqueta.

Foram implantadas as tornozeleiras eletrônicas em 180 presos do regime semiaberto, 
tendo disponibilidade para mais 120 presos. A Unidade conta com 04 servidores capacitados 
para monitorar os presos.

A Unidade precisa de:

• Viaturas;
• Armamentos;
• Coletes balísticos;
• Computadores;
• Impressoras. 

Encontramos uma fossa cheia, na data da inspeção, e sem previsão para se realizarem 
os reparos necessários.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Luziânia – SIS – 
masculino.

A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e neces-
sita de uma pequena reforma para atender a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE LUZIÂNIA - FEMININO

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE LUZIÂNIA - FEMININO, Uni-
dade dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 15/04/2015, no período matutino. Fomos recebidos pela 
diretora da Unidade, a Senhora Leonice Neres do Prado Almeida, que nos acompanhou 
na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para mulheres, e conta com 22 servi-
dores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 20 por regime de plantão com escala 
de 24/72h. Apenas 06 servidores são Agentes Penitenciários concursados.

Segundo a diretora, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Alice Teles 
de Oliveira. 

A capacidade da Unidade é de 87 presas, sendo:

• 87 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 73 detentos assim distribuídos:

• 73 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 23 – mulheres;
• Provisório: 50 mulheres. 

Sobre o perfil das presas encontramos na Unidade:

• 02 mulheres maiores de 60 anos;
• 02 gestantes;
• 02 crianças lactantes com as mães;
• 01 com deficiência física;
• 01 com deficiência visual.

 Na data da inspeção tinham 03 reeducandas em celas de proteção por falta de con-
vívio com outras presas.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento odontológico às presas 01 

(uma) vez por mês na Unidade. O atendimento médico emergencial é prestado pela es-
colta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:
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• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
• Falta de medicação prescrita pelo médico;
• Falta de Viaturas.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional às presas:

• Curso de bordado;
• EJA – 1º ao 5º ano fundamental, com aulas: segundas, terças e sextas-feiras, com 

capacidade para 20 vagas e apenas 06 matriculadas regularmente.

Existe biblioteca na Unidade.
Há atendimento de Assistente Social na Unidade com aproximadamente 60 atendi-

mentos por mês.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 03 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio) e 05 vagas para trabalho voluntário, na manutenção da Unidade, apenas 
por remição. Os presos trabalham oito horas diárias.

Há uma suspeita de uma detenta na Unidade ser membro do PCC.
Segundo a diretora, a data da última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 

03/12/14 e a do Juiz responsável pela execução, não há registro.
As reclamações das detentas são:

• Qualidade da comida;
• Assistência à saúde.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Boa

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Boas

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada
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Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados à diretora do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 
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f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade possui:

• Detector de metal: 01 raquete;
• Extintor contra incêndio.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Há Conselho da Comunidade na Cidade. 
Presídio encontra-se bem conservado. 
Unidade em reforma na data da inspeção, com ajuda do Conselho da Comunidade e 

com verbas oriundas de transações penais, destinadas do Judiciário. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Luziânia – Fe-
minino. A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, ne-
cessitando de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE MARA ROSA

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE MARA ROSA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 14/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pela 
diretora da Unidade, a Drª. Rafaela Wiezel A. Azzi, Delegada de Polícia, que nos acompa-
nhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres e, conta com 
04 servidores, todos por regime de plantão com escala de 24/72h. Todos os servidores são 
policiais civis.

Segundo a diretora, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Samuel João 
Martins. 

A capacidade da Unidade é de 44 presos, sendo:

• 38 vagas para homens;
• 06 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 44 detentos assim distribuídos:

• 38 – homens;
• 06 – mulher.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 12 – homens; 01 – mulher;
• Provisório: 26 – homens; 05 – mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com idade superior a 60 anos.

Há assistência material ao preso por parte do Conselho da Comunidade mensalmen-
te de itens de higiene pessoal.

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.



262

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existe atualmente 01 vaga para trabalho remunerado voluntário, na manutenção da 

Unidade, apenas por remição. Ele trabalha oito horas diárias.
Segundo a diretora, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 26/03/13 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 03/03/15.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados à diretora do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI 15. 802/11, de setembro 
de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
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II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME A DIRETORA, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária. 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos:

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME A DIRETORA, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME A DIRETORA, NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Detector de metal.

A Unidade possui:

• Monitoramento eletrônico com 12 câmeras em funcionamento.

Há Conselho da Comunidade na Cidade que é bastante atuante junto à Unidade pri-
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sional. A reforma da Cadeia foi toda custeada pelo Conselho da Comunidade, com verbas 
destinadas do Judiciário, oriundas de transações penais. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Mara Rosa. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE MAURILÂNDIA

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE MAURILÂNDIA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 21/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
responsável pela Unidade, o Ten. PM-GO Gleiber Alves Rodrigues, que nos acompanhou 
na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, conta com 10 servido-
res, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com escala de 
24/48h. Todos são policiais militares.

Segundo o Ten. PM-GO, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Luciano 
Borges da Silva. 

A capacidade da Unidade é de 12 presos, sendo:

• 12 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 32 detentos assim distribuídos:

• 32 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 16 – homens;
• Semiaberto: 04 – homens;
• Provisório: 12 – homens.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é prestado 

pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.
A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 

presos é:

• Falta de efetivo.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no mês de abril/15 

e a do Juiz responsável pela execução no mês de abril/15. 
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
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AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Não avaliado

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI 15. 802/11, de setem-
bro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pânico, 
aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos prestado-
res de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações pre-

ventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-

rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
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II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações mis-
tas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;

OBS: CONFORME O DIRETOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária. 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento Téc-
nico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 
e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos prestado-

res de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam provo-

car danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos:
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Detector de metal;
• Extintor contra incêndio.

Unidade situada na região central da cidade, em uma casa antiga, com estrutura regular. 
Há espaço para ampliação da Unidade.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Mauri-
lândia. A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, 
conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE MINAÇU

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE MINAÇU, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 14/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Anysyo Wanne Pereira da Silva Cavalcante, que nos acom-
panhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
14 servidores, 05 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 03 servidores são Agentes Prisionais concursados.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Hanna Lídia 
Paz Cândido. 

A capacidade da Unidade é de 48 presos, sendo:

• 40 vagas para homens;
• 08 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 66 detentos assim distribuídos:

• 62 – homens;
• 04 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 20 – homens;
• Semiaberto: 09 – homens;
• Provisório: 33 – homens; 04 - mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 02 com deficiência mental.

Existiam 17 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade, no pe-

ríodo vespertino, sendo realizado na quarta-feira. O atendimento médico emergencial é 
prestado pela escolta e/ou SAMU OU BOMBEIROS e o preso é levado para ser atendido 
na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
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dos presos são:

• Falta de documentos dos presos.
• Falta de medicamento.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – cursos profissionalizantes – SENAI/
SAMA:

• Pintor predial;
• Eletricista predial.

Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 03 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), 01 vaga de trabalho voluntário, apenas por remição. Todos trabalham oito 
horas diárias.

Houve uma apreensão na Unidade no mês de abril/15:

• 01 faca artesanal;
• 01 celular com chip;
• 03 chips de celular.

Todo material apreendido foi apresentado ao diretor Regional da SEAP.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no ano de 

2013, sem precisar a data correta, e a da Juíza responsável pela execução até a data da 
inspeção, não havia fiscalizado a Unidade este ano/2015. 

A reclamação dos presos é:

• Falta de defensor público.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares
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Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Regular

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
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§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-

vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Detector de metal.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 16 câmeras em funcionamento;
• Extintor contra incêndio: 05.

O Juiz não visita com frequência a Unidade, mas ajuda através do Conselho da Co-
munidade com verbas oriundas de transações penais.

Todas as despesas da Unidade são custeadas pelo Conselho da Comunidade, 
segundo o diretor. Recentemente houve uma ampliação da parte administrativa toda 
custeada pelo Conselho da Comunidade totalizando um gasto de aproximadamente 
R$ 817.000,00 (oitocentos e dezessete mil reais). 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Minaçu. A Uni-
dade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, conforme prevê 
a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE MINEIROS

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE MINEIROS, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 02/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Paulo Sérgio Santos Barbosa, que nos acompanhou na vis-
toria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
09 servidores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 05 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Nenhum servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Bruno Leopoldo 
Borges Fonseca. 

A capacidade da Unidade é de 70 presos, sendo:

• 64 vagas para homens;
• 06 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 172 detentos assim distribuídos:

• 162 – homens;
• 10 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 42 – homens; 01 – mulher;
• Provisório: 120 – homens; 09 – mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 gestante; 
• 01 com deficiência física.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade no período 

vespertino, sendo realizado às quartas-feiras. Há atendimento odontológico móvel cedido 
pela Prefeitura a cada 10 dias no mês. O atendimento médico emergencial é prestado pela 
escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar com o preso.
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Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 07 vagas para trabalho voluntário na manutenção da Unidade, 

apenas por remição, sendo as 07 vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito 
horas diárias.

No momento da inspeção encontramos 01 preso sendo submetidos a sanção disciplinar.
Houve uma apreensão na Unidade no mês de junho/15:

• 31 facas;
• 30 celulares com chips;
• 05 chips;
• 27 carregadores de celulares;
• 485 papelotes de variadas drogas (maconha, crack, cocaína).

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 11/05/15 

e a do Juiz responsável pela execução, no mês de abril/15. 
Não fizemos avaliações das condições gerais do Presídio, pois na data da inspeção 

era da de visita dos presos.
Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.
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Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 15 câmeras em funcionamento;
• Detectores de metais: 02 raquetes e 02 banquetas.

Encontramos a Unidade superlotada, construída em prédio antigo e com várias refor-
mas por fazer, tendo recebido ajuda do Judiciário, através de verbas oriundas de transações 
penais. Efetivo insuficiente para o plantão, comprometendo assim a segurança da Unidade. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Mineiros. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita de 
uma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE MONTES CLAROS DE GOIÁS

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE MONTES CLAROS DE 
GOIÁS, Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 24/06/2015, no período matutino, fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Sargento PM-GO, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 07 servi-
dores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 06 por regime de plantão com escala 
de 24/48h. Todos os servidores são Policiais Militares.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Joviano Carneiro 
Neto.

A capacidade da Unidade é de 17 presos, sendo:

• 17 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 16 detentos assim distribuídos:

• 16 homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 05 – homens; 
• Semiaberto: 03 – homens;
• Aberto: 04 – homens; 
• Provisório: 04 – homens.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado de itens de higiene pessoal.
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade, porém há atendimento médico 01 (uma) vez 

por mês, no período vespertino. O atendimento médico emergencial é prestado pela es-
colta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;
• Falta de efetivo para deslocar o preso.

Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita aos presos carentes, somente 
defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
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A Unidade não oferece curso educacional aos presos. 
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existe atualmente 01 vaga para trabalho interno voluntário, na manutenção da Uni-

dade, apenas por remição. O preso trabalha oito horas diárias.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 05/05/15 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 11/05/15, por Oficial de Justiça.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Regular

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 
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preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintores contra incêndio;
• Detector de metal;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Unidade administrada pela PM-GO, com uma estrutura física ruim, sem condi-
ções de promover a execução penal, principalmente por ser precária a segurança.. 
Não existem camas para os presos e as paredes das celas não oferecem segurança, 
motivo pelo qual ocorrem fugas constantes, sendo a última no dia 03/06/15, fugindo 
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um preso perigoso com várias condenações.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Montes Cla-
ros de Goiás. A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução 
penal, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE MORRINHOS

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE MORRINHOS, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 28/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Jeová Aparecido Gonçalves, que nos acompanhou na visto-
ria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, conta com 
12 servidores, 03 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 04 servidores são Agentes Prisionais concursados.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Diego Custódio Borges. 
A capacidade da Unidade é de 94 presos, sendo:

• 87 vagas para homens;
• 07 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 143 detentos assim distribuídos:

• 135 – homens;
• 08 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 53 – homens; 02 – mulheres;
• Provisório: 82 – homens; 06 – mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 03 com idade superior a 60 anos.

Existia 01 preso em cela de proteção por falta de convívio.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico 02 vezes por mês, no 

período vespertino, sendo na segunda-feira. Há atendimento odontológico nas segundas, 
quartas, quintas e sextas-feiras, com carga horária de quatro horas. O atendimento médico 
emergencial é prestado pela escolta e/ou SAMU e o preso é levado para ser atendido na 
rede pública mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar com o preso portador de doença grave.
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Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Houve uma apreensão na Unidade no mês de março/15:

• 25 celulares com chips;
• 02 facas;
• 500 gramas de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial. 
Encontra-se na Unidade 02 presos suspeitos de serem membros do PCC:

• CARLOS ALBERTO;
• THIAGO SOUSA SILVA.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 23/04/15 
e a do Juiz responsável pela execução no início do mês. 

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Boa

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim



281

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
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OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Detector de metal.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 07 câmeras em funcionamento;
• Extintor contra incêndio.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Morrinhos. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita 
de uma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE MOZARLÂNDIA

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE MOZARLÂNDIA, Unidade 
dos regimes:

• Fechado;
• Semiabeto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 16/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Dionizio da Mata Barroso Pinto, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres e, conta com 
13 servidores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 11 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Nenhum servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Antenor da Silva 
Capoa. 

A capacidade da Unidade é de 56 presos, sendo:

• 53 vagas para homens;
• 03 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 61 detentos assim distribuídos:

• 59 – homens;
• 02 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 18 – homens; 
• Semiaberto: 16 – homens; 01 – mulher;
• Aberto: 04 – homens;
• Provisório: 21 – homens; 01 – mulher.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com deficiência física.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade uma vez 

por mês, no período vespertino, sendo realizado às quartas-feiras. O atendimento médico 
emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública 
mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 



284

presos é:

• Falta de efetivo para deslocar o preso.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano, pela Secreta-
ria Estadual de Educação, com capacidade para 11 alunos, tendo 11 alunos matriculados, 
com aulas de segunda a quinta-feira.

Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 03 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio) e 01 (uma) vaga para trabalho voluntário na manutenção da Unidade, ape-
nas por remição, sendo as 04 vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito horas 
diárias.

Houve uma apreensão na Unidade no mês de maio/15:

• 01 chip;
• 01 porção de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 06/05/15 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 06/05/15. 
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim



285

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
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para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 10 câmeras em funcionamento;
• Detector de metal: 01 raquete;
• Extintor contra incêndio: 02.

Unidade em estado regular e com sua capacidade dentro do normal. Celas peque-
nas, porém atendem as necessidades da Cadeia.

O Juiz destina verbas oriundas de transações penais ao Conselho da Comunidade 
que por sua vez ajuda a Unidade.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Mineiros. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita 
de uma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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UNIDADE PRISIONAL DE NAZÁRIO

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE NAZÁRIO, Unidade dos re-
gimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 29/06/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Cap. PM-GO Marcos Barbosa dos Impossíveis, que nos 
acompanhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
03 servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 02 por regime de plantão com 
escala de 24/48h. Os servidores são policiais militares.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Ailton Ferreira 
dos Santos Júnior.

A capacidade da Unidade é de 24 presos, sendo:

• 20 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 13 detentos.

• 12 – homens;
• 01 – mulher.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 03 – homens;
• Provisório: 09 – homens; 01 – mulher.

Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-
tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;
• Falta de efetivo.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado.
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Houve uma apreensão na Unidade no mês de maio/15:

• 02 celulares com chips.
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Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existe atualmente 01 vaga para trabalho voluntário, na manutenção da Unidade ape-

nas por remição para homens. 
Segundo o diretor, visita do Ministério Público na Unidade ainda não aconteceu neste 

ano de 2015 e a do Juiz responsável pela execução é mensal, mas não sabe precisar a 
data.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruins

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
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III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Detector de metal;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Unidade administrada pela PM-GO sem condições de segurança, pois conta com 
pouco efetivo.
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Há espaço para ampliação da Unidade.
Unidade em uma estrutura antiga, localizada no centro da cidade, com celas insalubres.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Nazário. A Uni-
dade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando 
de uma reforma, pois está em péssimas condições e conta com uma estrutura velha. Celas 
pequenas. 

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE NERÓPOLIS, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 30/07/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor INTERINO da Unidade, o Senhor Lindston Baima Costa Moraes que nos acompa-
nhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
13 servidores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 11 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. 10 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Vanessa Rios 
Seabra.

A capacidade da Unidade é de 30 presos, sendo:

• 28 vagas para homens;
•  02 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 16 detentos assim distribuídos:

• 16 – homens.

 Sendo distribuídos pelos regimes: 

• Fechado: 09 – homens;
• Provisório: 07 – homens.

Não existe posto de saúde na Unidade. Mas, tem um profissional médico que presta 
serviços e atende na Unidade cada 15 dias no período vespertino, sem data definida. O aten-
dimento médico emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido 
na rede pública mais próxima, fora da Unidade. 

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Vagas para atendimento no posto de saúde;
• Falta de efetivo no deslocamento até à Unidade de saúde.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama, etc.).

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. A comida é feita 
em um restaurante da cidade por convênio com o Estado.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.

UNIDADE PRISIONAL DE NERÓPOLIS
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Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 02 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio) e 24 vagas de trabalho voluntário, sendo as vagas de trabalho para ho-
mens. As 02 vagas remuneradas estão preenchidas e há 16 presos trabalhando apenas 
por remição, na fabricação de artesanato. 

Segundo o diretor, não há registros da última visita do Ministério Público na Unidade, 
e a da Juíza responsável pela execução no dia 07/07/15.

O Conselho da Comunidade na cidade não é atuante e praticamente não existe, se-
gundo informações do diretor.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
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II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO.

A Unidade não possui:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Monitoramento eletrônico;
• Extintores contra incêndio.
A Unidade possui detectores de metais:
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• 02 tipo raquete;
• 01 tipo banqueta 

A Unidade absorve os presos de Nova Veneza.
Unidade localizada no centro da cidade em uma casa que fora utilizada como delega-

cia de polícia, necessitando de uma reforma urgente para atender as necessidades da Lei 
de Execução Penal.

Não há área para ampliação e sem previsão para reformas.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Nerópolis. A 
nosso ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido, porém há 
a necessidade de uma reforma de toda a Unidade para que sejam asseguradas condições 
adequadas de salubridade, aeração, iluminação, higiene, entre outras medidas previstas 
na Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 20 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE NIQUELÂNDIA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 13/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Gecélio Ferreira de Almeida, que nos acompanhou na visto-
ria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
17 servidores, 05 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 12 por regime de plantão com 
escala de 24/48h. Apenas 01 servidor é Agente Penitenciário concursado.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. José de Bessa 
Carvalho Filho. 

A capacidade da Unidade é de 42 presos, sendo:

• 40 vagas para homens;
• 02 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 175 detentos assim distribuídos:

• 166 – homens;
• 09 – mulher.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 78 – homens;
• Semiaberto: 26 – homens;
• Aberto: 15 – homens;
• Provisório: 47 – homens; 09 – mulheres.

Existiam 17 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;

UNIDADE PRISIONAL DE NIQUELÂNDIA



296

• Falta de médico;
• Falta de remédio.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano pela Secreta-
ria Estadual de Educação, com capacidade de 60 vagas e 60 matriculados regularmente, 
sendo as aulas: segundas, terças, quartas e sextas-feiras. Há biblioteca na Unidade.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 95 vagas para trabalho voluntário, 86 vagas para homens e 09 

vagas para mulheres, na confecção de artesanatos, apenas por remição. Todos trabalham 
oito horas diárias.

Encontramos 05 presos sendo submetidos à sanção disciplinar e 04 presos em RDD.
Segundo o diretor, o Ministério Público não faz visitas ao presídio e a do Juiz respon-

sável pela execução não se lembra a data, mas acha que foi em dezembro de 2014.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Ruim

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
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de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:
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• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Detector de metal.

A Unidade possui:

• Monitoramento eletrônico com 15 câmeras em funcionamento.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade. 
Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Niquelândia. A 

Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE NOVA CRIXÁS, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 16/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Robson de Souza Garcia, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
13 servidores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 (um) servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Peter Lemke 
Schroder. 

A capacidade da Unidade é de 36 presos, sendo:

• 32 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 63 detentos assim distribuídos:

• 58 – homens;
• 05 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 19 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto: 08 – homens; 02 – mulheres;
• Provisório: 31 – homens; 02 – mulheres.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade 02 (duas) 

vezes por mês, no período matutino, sendo realizado às quartas-feiras. O atendimento 
médico emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede 
pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar com o preso;
• Falta de medicamento quando prescrito pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
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tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano, pela Secreta-

ria Estadual de Educação, com capacidade para 10 alunos, tendo 03 alunos matriculados, 
com aulas de segunda a quarta-feira.

Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Houve uma apreensão na Unidade no mês de maio/15:

• 02 celulares com chips;
• 115 gramas de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Houve uma fuga neste mês de um preso do regime semiaberto.
Segundo o diretor, da Cadeia, o Ministério Público não faz visitas na Unidade e as vi-

sitas do Juiz responsável pela execução, são mensais, sendo a última feita no dia 23/04/15. 
A maior reclamação dos presos é:

• A falta de medicamento.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular
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Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI 15. 802/11, de setembro 
de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária. 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, pos-

sam provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes esta-
belecimentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:
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• Bloqueador de sinal de celular.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 04 câmeras em funcionamento;
• Detector de metal: 01 raquete e 01 banqueta;
• Extintor contra incêndio: 04.

Unidade com boa estrutura física e com sua capacidade dentro do normal. Boa disci-
plina dos presos. Efetivo baixo para as exigências que a Unidade requer.

O Juiz destina verbas oriundas de transações penais ao Conselho da Comunidade 
que por sua vez ajuda a Unidade. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Nova Crixás. 
A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita 
de uma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE NOVO BRASIL, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 23/06/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Rogério Borges Pereira Brito, que nos acompanhou na vis-
toria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, conta com 
11 servidores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 servidor é Agente Penitenciário.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Eduardo Peres 
de Oliveira. 

A capacidade da Unidade é de 32 presos, sendo:

• 30 vagas para homens;
• 02 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 14 detentos assim distribuídos:

• 14 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 04 – homens;
• Semiaberto: 03 – homens;
• Aberto: 03 – homens;
• Provisório: 04 – homens.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

UNIDADE PRISIONAL DE NOVO BRASIL
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A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 02 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo as 02 vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito horas 
diárias.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 16/06/15 
e a do Juiz responsável pela execução não houve visita ainda neste ano, conforme o diretor.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI 15. 802/11, de 
setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
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III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária. 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimen-
tos:

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Existem na Unidade:

• Detectores de metais: 01 raquete e 01 banqueta;
• Extintor contra incêndio.

Há Conselho da Comunidade na Cidade que é atuante. O Judiciário ajuda através de 
verbas oriundas de transações penais. 
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Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Novo Brasil. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE NOVO GAMA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 31/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Evânio Braga Oliveira Silva, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 25 servi-
dores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 21 por regime de plantão com escala 
de 24/48h. Apenas 06 servidores são Agentes Penitenciários concursados.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Franciele Vi-
centine. 

A capacidade da Unidade é de 40 presos, sendo:

• 40 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 196 detentos assim distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 112 – homens;
• Provisório: 84 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 04 com deficiência física. 

Existiam 22 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade cada 15 

dias, sendo feito na segunda-feira no período matutino. Há atendimento odontológico na 
Unidade cada 15 dias, sendo feitos nas segundas e terças-feiras. O atendimento médico 
emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública 
mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
• Falta de remédio.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

UNIDADE PRISIONAL DE NOVO GAMA
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A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 01 vaga para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio). Existem atualmente 06 vagas para trabalho voluntário, na manutenção da 
Unidade apenas por remição. Todos trabalham oito horas diárias.

Houve fuga no dia 29/07/15 de 03 presos.
Foram identificados 02 presos membros do PCC, segue ficha de cadastro interno 

anexa. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 04/03/15 

e a da Juíza responsável pela execução no dia 17/06/15.
A principal reclamação dos presos foi:

• Superlotação.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
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11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:
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• Bloqueador de sinal de celular.

A Unidade possui:

• Extintor contra incêndio: 01;
• Monitoramento eletrônico com 01 câmera em funcionamento;
• Detectores de metais: 02 raquetes e 01 banqueta.

Unidade superlotada, necessitando de uma ampla reforma e urgente, sem área para 
ampliação, com muitas gambiarras, construída em uma estrutura antiga.

Existe uma nova Unidade em construção com 300 novas vagas para ser entregue no 
final de 2016.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Novo Gama. 
A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, neces-
sitando de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE ORIZONA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 17/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Delegado Elton Diego Fonseca, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
05 servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 04 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Todos os 05 (cinco) servidores são agentes de Policia concursados.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Ricardo de Gui-
marães e Sousa. 

A capacidade da Unidade é de 16 presos, sendo:

• 12 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 48 detentos assim distribuídos:

• 39 – homens;
• 09 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 05 – homens; 03 – mulheres;
• Semiaberto: 08 – homens;
• Aberto: 02 – homens;
• Provisório: 24 – homens; 06 – mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com deficiência mental.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

UNIDADE PRISIONAL DE ORIZONA
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• Falta de efetivo para deslocar com o preso;
• Falta de viatura.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existe atualmente 01 vaga para trabalho voluntário para homem, na manutenção da 

Cadeia e em troca de remição. Ele trabalha seis horas diárias.
Houve uma apreensão na Unidade no mês de março/15:

• 16 celulares com chips;
• 02 facas.

Todo material apreendido foi apresentado a Autoridade Policial.
Ocorreu no mês de março 02 (duas) fugas e 03 (três) presos fugiram. No mesmo mês 

aconteceu um motim. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no mês de 

março/15, sem precisar a data correta e a do Juiz responsável pela execução, não sabe 
precisar a data. 

A reclamação dos presos é:

• Superlotação.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada
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Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
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vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Detectores de metais.

Unidade sem condições de abrigar presos. Celas sem cama e muitos detentos dormindo 
no chão. Parede de cela quebrada.

Encontramos uma ampliação de uma cela para o regime semiaberto com ajuda do 
Município.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Orizona. A Uni-
dade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita de 
uma reforma na parte das redes: elétricas, hidráulicas, sanitárias, aeração, etc., conforme 
prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE PADRE BERNARDO, Uni-
dade dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 23/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Marcelo Gonçalo Moreira Lima, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 27 servi-
dores, 07 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 20 por regime de plantão com escala 
de 24/48h. Apenas 05 servidores são Agentes Penitenciários concursados.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Renata Faria 
Costa Gomes de Barros. 

• A capacidade da Unidade é de 80 presos, sendo 80 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 102 detentos assim distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 29 – homens;
• Semiaberto: 08 – homens;
• Provisório: 65 – homens.

Existiam 34 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Existe 01 posto de saúde sendo construído na Unidade. Há atendimento médico a 

cada 15 dias na Unidade. Há atendimento odontológico 01 (uma) vez por mês na Unidade. 
Há atendimento psicológico a cada 15 dias na Unidade. O atendimento médico emergen-
cial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais 
próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
• Falta de médico;
• Falta de remédio.

Há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público do Município aos pre-
sos carentes. Há defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato aos presos que não 
tenha defensor.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 

UNIDADE PRISIONAL DE PADRE BERNARDO
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Existem atualmente 03 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 
conta pecúlio), sendo as 03 vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito horas 
diárias.

Segundo o diretor, o Ministério Público faz suas visitas ao presídio mensalmente e do 
Juiz responsável pela execução não se lembra, mas é mensal.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulaes

Instalações elétricas Regulaes

Instalações sanitárias Regulaes

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Boa

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 
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preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Detector de metal.

A Unidade possui:

• Monitoramento eletrônico com 16 câmeras em funcionamento;
• Extintor contra incêndio: 03.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade. Porém a Juíza ajuda bastante a Unida-
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de com verbas oriundas de transações penais.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Padre Bernar-
do. A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, neces-
sitando de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE PALMEIRAS DE GOIÁS, 
Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 25/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Eduardo Rodrigues do Nascimento, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
16 servidores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 12 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 servidor é Agente Penitenciário.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. José Cássio de 
Freitas. 

A capacidade da Unidade é de 52 presos, sendo:

• 48 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 90 detentos assim distribuídos:

• 85 – homens;
• 05 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 32 – homens;
• Semiaberto: 17 – homens; 02 – mulheres;
• Aberto: 09 – homens;
• Provisório: 27 – homens; 03 mulheres.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade cada 15 

dias, no período matutino, nas sextas-feiras. O atendimento médico emergencial é pres-
tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de medicação quando prescrita pelo médico;
• Falta de local adequado para atendimento médico na Unidade.

UNIDADE PRISIONAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
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Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano, pela Secre-
taria Estadual de Educação, com capacidade para 15 vagas e no momento da inspeção 
tinham 08 matriculados. As aulas são segundas, terças, quartas e sextas-feiras. Há biblio-
teca na Unidade e espaço para a prática de atividade esportiva.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 02 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo as 02 vagas de trabalho para homens e 16 vagas para trabalho vo-
luntário, apenas por remição. Dessas, 03 vagas são para a manutenção da Unidade e as 
outras 13 vagas na confecção de artesanatos. Todos trabalham oito horas diárias.

Houve uma apreensão na Unidade no mês de abril/15:

• 12 celulares com chips;
• 300 gramas de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 07/03/15 

e a do Juiz responsável pela execução, não sabe precisar.
A principal reclamação dos presos é:

• Superlotação.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruim

Instalações elétricas Ruim

Instalações sanitárias Ruim

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim
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Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;
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E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Detectores de metais.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 06 câmeras em funcionamento;
• Extintor contra incêndio: 01.

Segundo o diretor, há Conselho da Comunidade na Cidade que é pouco atuante. O 
Judiciário ajuda através de verbas oriundas de transações penais. 

A Unidade absorve os presos de Cezarina.
Existe uma ampliação, bancada pelo Conselho da Comunidade, de um alojamento 

feminino que vai abrigar as presas dos regimes:

• Semiaberto;
• Aberto. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Palmeiras de 
Goiás. A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, ne-
cessitando de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE PARANAIGUARA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 21/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo di-
retor da Unidade, o Sargento PM-GO Vanderlúcio de Morais, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, conta com 10 
servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com escala 
de 24/48h. Todos os servidores são policiais militares.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Maria Clara M. 
Gonçalves. 

A capacidade da Unidade é de 23 presos, sendo:

• 19 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 21 detentos assim distribuídos:

• 18 – homens;
• 03 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 06 – homens; 01 – mulher;
• Provisório: 12 – homens; 02 – mulheres.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico uma vez por semana, 

no período matutino, nas segundas-feiras. O atendimento médico emergencial é prestado pela 
escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos são:

• Falta de efetivo;
• Falta de medicamento prescrito pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 05 vagas para trabalho voluntário, sendo 04 vagas para homens e 
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01 para mulher, na manutenção da Unidade, apenas por remição. Todos trabalham oito horas 
diárias.

Segundo o diretor, as visitas do Ministério Público e da Juíza responsável por fiscalizar a 
Unidade são feitas mensalmente, porém não tem registro delas. 

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI 15. 802/11, de setem-
bro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pânico, 
aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos prestado-
res de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações pre-

ventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;



325

V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-

rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações mis-

tas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária. 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento Téc-
nico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 
e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos prestado-

res de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos:
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Extintor contra incêndio;
• Detector de metal.

Unidade administrada pela PM-GO, situada na região central da cidade, em uma casa 
antiga, com estrutura regular. Há espaço para ampliação. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Paranaiguara. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, conforme prevê 
a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE PARAÚNA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 30/06/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Durval de Freitas, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
11 servidores, 03 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 03 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, a Cidade está desprovida de Juiz responsável por fiscalizar a 
Unidade.

A capacidade da Unidade é de 24 presos, sendo:

• 20 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 48 detentos homens.
Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 21 – homens;
• Semiaberto: 10 – homens;
• Aberto: 02 – homens;
• Provisório: 15 – homens.

Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-
tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;
• Falta de efetivo.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado.
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 

Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano pela Secretaria 

Estadual de Educação, com capacidade de 07 vagas e 07 matriculados regularmente, sen-
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do as aulas segundas, terças, quartas e sextas-feiras. Há biblioteca na Unidade.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 04 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo as 04 vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito horas 
diárias.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 01/05/15 
e a da Juíza responsável pela execução no dia 01/05/15.

Há Conselho da Comunidade na Cidade.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Ruim

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
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III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

As principais reclamações dos presos constatadas pela equipe de inspeção foram:

• Falta de medicação;
• Demora na análise dos processos.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
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• Detector de metal.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 08 câmeras em funcionamento.

A Unidade absorve os presos de São João da Paraúna.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Paraúna. A 
Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, neces-
sitando de uma reforma, pois está em péssimas condições e conta com uma estrutura 
velha. Celas pequenas e lotadas e sem possibilidade de ampliação da Unidade. 

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE PETROLINA DE GOIÁS, 
Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 02/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Subtenente PM-GO Ivan Domingos da Silva, que nos acompanhou 
na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 03 servido-
res trabalhando no regime de plantão com escala de 24/48h. Todos são policiais militares. 

A capacidade da Unidade é de 12 presos, sendo:

• 12 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 14 detentos assim distribuídos:

• 14 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 07 – homens; 
• Provisório: 07 – homens. 

Não existe posto de saúde na Unidade, o atendimento médico emergencial é pres-
tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade. 

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama, etc.).

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. A comida é feita 
na cozinha da Unidade.

A maior dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saú-
de dos presos é:

• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;
• Falta de efetivo para deslocar o preso.

Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público 
aos presos carentes, apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Houve apreensão na Unidade de:

• 01 aparelho celular.

UNIDADE PRISIONAL DE PETROLINA DE GOIÁS
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No dia 30/04/15, houve uma fuga de 01 (um) preso, e que foi recapturado no mesmo dia.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 27/04/15 

e a do Juiz responsável pela execução não há registro.
Não há Conselho da Comunidade na Cidade.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Não avaliado

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao Diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
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VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: EXISTE, E FOI APRESENTADO À  EQUIPE.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular;
• Detectores de metais;
• Extintores contra incêndio
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Unidade administrada pela PM-GO, com estrutura física regular, poucos presos, sen-
do 01 (um) de alta periculosidade.

O Judiciário ajuda a Unidade através de verbas oriundas de transações penais. O 
Conselho da Comunidade não é participativo. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Petrolina de 
Goiás. A Unidade atende as exigências da LEP, porém há a necessidade de uma reforma 
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Na Unidade para que sejam asseguradas condições adequadas de salubridade, aeração, 
iluminação, higiene, entre outras medidas previstas na Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 20 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE PIRACANJUBA, Unidade 
dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 08/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Jeová Aparecido Gonçalves, que nos acompanhou na visto-
ria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
19 servidores, 06 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 (um) servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Fabiana Federico 
Soares. 

A capacidade da Unidade é de 76 presos, sendo:

• 64 vagas para homens;
• 12 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 175 detentos assim distribuídos:

• 155 – homens;
• 20 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 71 – homens; 07 – mulheres;
• Semiaberto; 27 – homens; 07 – mulheres;
• Aberto: 22 – homens; 04 – mulheres;
• Provisório: 35 – homens; 02 mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 02 com idade maior de 60 anos;
• 04 com deficiência física;
• 02 suspeitos de deficiência mental (sem exame de sanidade mental).

Existiam 02 presos em cela de proteção por falta de convívio.
Há assistência material ao preso carente de itens de higiene pessoal, por parte de 

um projeto social desenvolvido pelo diretor da Unidade.
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade uma 

UNIDADE PRISIONAL DE PIRACANJUBA



335

vez por mês. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e/ou SAMU OU 
BOMBEIROS e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da 
Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano pela Secretaria 
Estadual de Educação, com aulas de segunda a sexta-feira. Há biblioteca na Unidade.

Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente:

• 07 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – conta pecúlio);
• 90 vagas de trabalho remunerado (fonte pagadora indústria de cigarros – terceiriza-

do na fabricação de cigarros).

Sendo 86 vagas para homens e 11 vagas para mulheres. Todos trabalham oito horas 
diárias.

Houve uma apreensão na Unidade no mês de março/15:

• 07 celulares com chips;
• 960 gramas de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Encontram-se na Unidade 02 (dois) presos suspeitos de serem membros do PCC. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 06/04/15 

e a da Juíza responsável pela execução no dia 26/02/15. 
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Regulares

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada
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Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
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idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 16 câmeras em funcionamento;
• Detectores de metais: 02 raquetes;
• Extintor contra incêndio: 05.

A Unidade com falta de:

• Armamento adequado (arma não letal);
• Viatura com defeito;
• Sem iluminação externa.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Piracanjuba. 
A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE PIRANHAS, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 01/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Ronisson Carvalho Caires, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres e, conta com 
15 servidores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 11 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Wander Soares 
Fonseca. 

A capacidade da Unidade é de 31 presos, sendo:

• 29 vagas para homens;
• 02 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 20 detentos assim distribuídos:

• 18 – homens;
• 02 – mulheres. 

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 16 – homens; 02 – mulheres;
• Provisório: 02 – homens.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo;
• Falta de medicamento prescrito pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano do ensino 
fundamental e, 1º ao 3º ano do ensino médio, pela Secretaria Estadual de Educação, com 
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capacidade para 08 vagas e 07 matriculados regularmente.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 02 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio). Todos trabalham oito diárias.
Segundo a diretora, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 28/04/15 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 16/06/15. 
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio: 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI 15. 802/11, de 
setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
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IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 
preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária. 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos:

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Detector de metal.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 13 câmeras funcionando;
• Extintor contra incêndio: 02.

O Judiciário ajuda a Unidade com verbas oriundas de transações penais através do 
Conselho da Comunidade.

Unidade em péssimas condições de estrutura física, com infiltrações e mofo nas 
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paredes e teto das celas. Água tendo passagem da cela masculina para a cela feminina. 
Não há área para ampliação da Unidade.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Piranhas. A 
Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessita 
de uma ampla reforma com urgência, para atender a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE PIRES DO RIO, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 14/04/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Reginaldo de Oliveira, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
18 servidores, 05 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 03 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. José dos Reis 
Pinheiro. 

A capacidade da Unidade é de 30 presos, sendo:

• 26 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 96 detentos assim distribuídos:

• 81 – homens;
• 15 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 31 – homens; 04 – mulheres;
• Semiaberto: 12 – homens; 04 – mulheres;
• Aberto: 07 – homens; 02 – mulheres;
• Provisório: 31 – homens; 05 mulheres.

Existiam 07 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade, mas um profissional médico vai à Unidade 

uma vez por mês para consultar os presos. O atendimento médico emergencial é presta-
do pela escolta e/ou SAMU OU BOMBEIROS e preso é levado para ser atendido na rede 
pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:
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• Falta de medicamento quando prescrito por médico;
• Falta de profissional médico na rede pública. 

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 11 vagas para trabalho voluntário interno apenas por remição, 

sendo 05 vagas para manutenção da Unidade (04 para homens e 01 para mulher), e 06 
vagas para homens na confecção de artesanatos. Todos trabalham oito horas diárias.

Houve uma apreensão na Unidade no mês de março/15:

• 01 faca;
• 15 celulares com chips;
• 15 gramas de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Encontramos um preso com fixador na perna.
Houve uma fuga na Unidade em dezembro/2014.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 28/03/15 

e a do Juiz responsável pela execução foi aproximadamente a 40 dias da data da inspeção.
 A principal reclamação dos presos é:

• Qualidade da comida.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada
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Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
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idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 10 câmeras em funcionamento;
• Extintor contra incêndio: 03;
• Detectores de metais: 01 raquete e 01 banqueta.

Há Conselho da Comunidade na Cidade, mas que não é atuante.
O Judiciário ajuda através de verbas oriundas de transações penais. 
O diretor da Unidade procura ajuda de outros seguimentos da sociedade para a ma-

nutenção do presídio. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Pires do Rio. 
A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, neces-
sitando de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE PLANALTINA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 23/04/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Lino Humberto Neuberger, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
23 servidores, 03 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 21 por regime de plantão com 
escala de 24/48h. Apenas 02 servidores são Agentes Penitenciários concursados.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Carlos Gustavo 
Fernandes Morais. 

A capacidade da Unidade é de 75 presos, sendo:

• 71 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 172 detentos assim distribuídos:

• 168 – homens;
• 04 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 48 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto: 25 – homens; 01 – mulher;
• Provisório: 95 – homens; 02 – mulheres.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal) 
mensal.

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico voluntário na Uni-

dade 01 (uma) vez por semana, sendo feito na sexta-feira no período matutino. O atendi-
mento médico emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido 
na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
• Falta de odontólogo;
• Assistente Social.

UNIDADE PRISIONAL DE PLANALTINA
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Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 02 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio). Existem atualmente 43 vagas para trabalho voluntário, na confecção de 
artesanatos apenas por remição. Todos trabalham oito horas diárias.

Houve uma apreensão na Unidade no mês de março/15:

• 10 facas artesanais;
• 06 celulares com chips;
• 12 papelotes de maconha;
• 04 pedras de crack.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Foram identificados 03 presos membros do PCC, segue ficha de cadastro interno anexo. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 25/02/15 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 09/04/15.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:
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a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.
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A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular.

A Unidade possui:

• Extintor contra incêndio: 02;
• Monitoramento eletrônico com 06 câmeras em funcionamento;
• Detectores de metais: 01 raquete.

Unidade superlotada, necessitando de uma ampla reforma e urgente, com muitas 
gambiarras, construída em uma estrutura antiga. Existe uma obra em fase de acabamento 
para 86 novas vagas, com convênio do Estado com a prefeitura, faltando a fiação elétrica 
e a rede de esgoto. Segundo o diretor, existe uma obra contratada a 10 meses para fazer 
um novo presídio, com capacidade para 388 vagas, esperando o governo viabilizar os 
recursos junto ao Banco do Brasil. 

Há Conselho da Comunidade na Cidade que não é atuante. O Judiciário ajuda muito 
através de transações penais.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Planaltina. A Unidade 
não encontra-se em condições regulares de promover execução penal por causa da su-
perlotação, necessitando de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE PONTALINA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 30/06/2015, no período noturno. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Geraldo Barbosa da Costa Junior, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 11 servi-
dores, 03 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por regime de plantão com escala 
de 24/72h. Apenas 03 servidores são Agentes Penitenciários concursados.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Eugênia Bezerra 
de Oliveira Araújo. 

A capacidade da Unidade é de 20 presos, sendo:

• 20 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 56 detentos assim distribuídos:

• 56 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 01 – homem;
• Provisório: 55 – homens. 

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade, no período 

vespertino, 01 (uma) vez por mês. O atendimento médico emergencial é prestado pela es-
colta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
• Dificuldade para fazer exames.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existe atualmente 01 vaga para trabalho remunerado e 01 vaga para trabalho volun-

tário, na manutenção da Unidade, apenas por remição. Os presos trabalham oito horas 

UNIDADE PRISIONAL DE PONTALINA
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diárias.
Houve uma apreensão na Unidade no mês de maio/15:

• 06 celulares com chips;
• 01 porção de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
No mês de fevereiro/15 ocorreu uma fuga de 05 presos.
Encontra-se na Unidade um suspeito de ser membro do PCC, fugitivo do presídio 

Sarandi – Itumbiara-Go.
Segundo o diretor, da Unidade, as visitas do Ministério Público e da Juíza responsá-

vel pela execução na Unidade, são mensais, não sabendo a data correta.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
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nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.
.
A Unidade possui:

• Detector de metal: 01 banqueta.
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A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

 Não há Conselho da Comunidade na Cidade. 
O Presídio encontra-se em condições precárias, sem área para ampliação. Celas 

insalubres, paredes mofadas e com várias rachaduras e infiltrações.
A Juíza ajuda através do Conselho da Comunidade com verbas oriundas de transa-

ções penais.
Não há possibilidade de ampliação da Unidade.
Unidade antiga e velha, construída em 1974.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Pontalina. A 
Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessi-
tando de uma ampla reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE PORANGATU, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 14/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Marcos Aurélio Gonçalves Reis, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, conta com 
19 servidores, 06 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 02 servidores são Agentes Prisionais concursados.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Felipe Alcantara 
Peixoto. 

A capacidade da Unidade é de 78 presos, sendo:

• 74 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 85 detentos assim distribuídos:

• 81 – homens;
• 04 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 38 – homens;
• Provisório: 43 – homens; 04 – mulheres.

Existiam 03 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e/ou SAMU OU BOMBEIROS e o preso é levado para ser atendido na 
rede pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de médico;
• Falta de medicamento prescrito pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

UNIDADE PRISIONAL DE PORANGATU
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A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental pela Secretaria Estadual de Educação, com aulas segundas, terças, quartas 
e sextas-feiras, com capacidade para 12 vagas e somente 03 alunos matriculados regu-
larmente. Há biblioteca na Unidade.

Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 04 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio e fábrica de rodos), sendo as 04 vagas de trabalho para homens. Todos 
trabalham oito horas diárias.

No momento da inspeção encontramos 02 presos sendo submetidos à sanção dis-
ciplinar RDD. 

Houve uma apreensão na Unidade no mês de maio/15:

• 02 celulares com chips;
• 01 porção de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Houve uma fuga em 12/04/15 de 07 presos, sendo 02 recapturados.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 22/07/12 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 23/07/14. 
A reclamação dos presos é:

• Demora no julgamento dos processos.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Boa

Segurança Ruim
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Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Regular

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI 15. 802/11, de 
setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária. 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.
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c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 13 câmeras funcionando;
• Detectores de metais: 02 raquetes e 01 banqueta.

Segundo o diretor, o Juiz não fiscaliza a Unidade com frequência pois está sobre 
escolta policial do SEPROM-TJGO, por motivos de ameaça de preso, mas que ajuda a 
Unidade através de verbas destinadas ao Conselho da Comunidade, oriundas de transa-
ções penais.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Porangatu. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessita de 
uma reforma conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE POSSE, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 07/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Marco Aurélio Pires Neres, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
18 servidores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 14 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 servidor é Agente Penitenciário.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Arthur Ost Alencar. 
A capacidade da Unidade é de 54 presos, sendo:

• 48 vagas para homens;
• 06 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 87 detentos assim distribuídos:

• 83 – homens;
• 04 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 43 – homens;
• Provisório: 40 – homens; 04 mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos 01 com idade superior a 60 anos, 01 com 
deficiência auditiva.

Existiam 12 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

UNIDADE PRISIONAL DE POSSE
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A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 05 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo as 05 vagas de trabalho para homens e 03 vagas para trabalho 
voluntário. Todos trabalham oito horas diárias.

Houve uma apreensão na Unidade no mês de abril/15:

• 05 celulares com chips;
• 138 gramas de maconha;
• 5 gramas de cocaína.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 30/04/15 

e a do Juiz responsável pela execução não se lembra a data exata, mas faz muito tempo.
A principal reclamação dos presos é:

• Falta de trabalho, inclusive para remição de pena.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Boa

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Boa

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular
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Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
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OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 15 câmeras em funcionamento;
• Detectores de metais: 03 raquetes.

Há Conselho da Comunidade na Cidade que é atuante. O Judiciário ajuda através de 
verbas oriundas de transações penais. 

Existe uma fábrica de tijolos e não há servidor suficiente para a fábrica funcionar.
A Unidade absorve os presos de Guarani.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Posse. A Uni-
dade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando de 
uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE QUIRINÓPOLIS, Unidade 
dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 23/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Flávio Henrique Sousa Nunes, que nos acompanhou na vis-
toria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
07 servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 06 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 (um) servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Felipe Morais 
Barbosa. 

A capacidade da Unidade é de 110 presos, sendo:

• 102 vagas para homens;
• 08 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 157 detentos assim distribuídos:

• 147 – homens;
• 10 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 49 – homens; 02 – mulheres;
• Provisório: 98 – homens; 08 – mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com idade maior de 60 anos.

Existiam 04 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade, duas 

vezes por mês, no período vespertino, sendo realizado nas terças-feiras. O atendimento 
médico emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede 
pública mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

UNIDADE PRISIONAL DE QUIRINÓPOLIS
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• Falta de efetivo para deslocar com o preso.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 07 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – con-

ta pecúlio), sendo as 07 vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito horas diárias.
No momento da inspeção, encontramos 04 presos sendo submetidos à sanção disciplinar. 
Houve uma apreensão na Unidade no mês de junho/15:

• 05 celulares com chips e carregadores;
• 02 chips de celulares;
• 100 gramas de Maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Em dezembro/2014 houve 02 homicídios nas dependências da Unidade, 01 Agente 

Penitenciário e 01 preso em confronto. No dia 05/07/15, houve uma fuga de 05 presos e 
até a data da inspeção não havia nenhum preso recapturado.

Encontra-se na Unidade um membro do PCC – EMÍDIO MARIANO DA CUNHA NETO. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no mês de 

maio/14, sem precisar a data correta, e a do Juiz responsável pela execução no dia 
17/07/15. 

A reclamação dos presos é:

• Qualidade da comida.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Ruim
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Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Ruim

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
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idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 10 câmeras em funcionamento;
• Detectores de metais: 01 raquete e 02 banquetas.

Durante a inspeção houve muitas reclamações por parte dos presos em relação ao diretor.
Unidade sendo ampliada com recurso do Judiciário, oriundos de transações penais.
Constatamos falta de gás na cozinha da Unidade para o preparo das refeições dos 

presos, que é um problema recorrente que se estende há mais de quatro meses.
Existe área para ampliação da Unidade.
Efetivo insuficiente para uma prestação de serviço com segurança. 
A Unidade absorve presos das cidades:

• Inaciolândia;
• Gouverlândia;
• Riverlândia;
• Denislópis.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Quirinópolis. 
A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e ne-
cessita de uma reforma na parte das redes: elétricas, hidráulicas, sanitárias, aeração, etc., 
conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.



366

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE RIALMA, Unidade dos regi-
mes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 19/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade o Senhor Anderson de Souza Oliveira, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
15 servidores, 07 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 02 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é o Dr. Leônisson An-
tônio Estrela Silva.

A capacidade da Unidade é de 59 presos, sendo:

• 45 vagas para homens;
• 14 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 91 detentos assim distribuídos:

• 81 – homens;
• 10 – mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 29 – homens; 03 – mulheres;
• Semiaberto: 17 – homens; 01 – mulher; 
• Aberto: 06 – homens; 02 – mulheres;
• Provisório: 29 – homens; 04 – mulheres;

Não existe posto de saúde na Unidade. Mas tem um profissional médico que presta 
serviços e que atende na Unidade cada 15 dias no período vespertino, nos dias de quar-
tas-feiras. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e o preso é leva-
do para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade. Existe assistência 
odontológica semanalmente nas terças-feiras, no período matutino.  

A maior dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saú-
de dos presos é:

• Falta de efetivo para levar os presos na Unidade de saúde.

Segundo o diretor, há assistência material por parte do Estado (itens de higiene pes-
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soal,) somente ao preso que não tem família para levar e recebem os itens conforme a 
necessidade.

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. A comida é feita 
na cozinha da Unidade.

Segundo o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, a reclama-
ção por parte deles são:

• A demora das decisões judiciais nos processos.

Segundo o diretor, há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor constituído 
pelo Conselho da Comunidade aos presos carentes e defensor dativo nomeado pelo ma-
gistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos (EJA – 1º ao 9º ano do ensino fun-
damental) pela Secretaria Estadual de Educação, com capacidade de 20 vagas. Na data 
da inspeção somente 08 reeducandos matriculados. As aulas são realizadas de segundas 
e sextas-feiras. Existe uma biblioteca na Unidade.

Há espaço físico para a prática de atividades esportivas, tendo a Capoeira como uma 
das modalidades.

Há local destinado aos cultos religiosos (utilizam a sala de aula).
Existem vagas para trabalho:

• Remunerado (fonte pagadora Estado – conta pecúlio), 05 vagas para homens;
• Voluntário, por remição na fabricação de artesanato – 04 vagas para homens; 01 

vaga para mulheres.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 04/05/15 
e a do Juiz responsável pela execução no início do mês de abril, sem saber a data correta, 
mas segundo o diretor, o Juiz faz as visitas mensalmente.

Há Conselho da Comunidade na Cidade e recebe recursos oriundos de transações 
penais, vindas do Poder Judiciário. O Juiz é atuante junto ao Presídio.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares
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Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Boa

Cozinha dos servidores Regular

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Ruim

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao Diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI 15. 802/11, de setembro 
de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária; 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-
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vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos:
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-

vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: EXISTE E FOI APRESENTADO À EQUIPE.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:
• Bloqueadores de sinal de telefone celular;

A Unidade possui:

• Monitoramento eletrônico com 16 câmeras funcionando;
• 05 extintores contra incêndio;
• Detector de metal – 01 banqueta.

A Unidade absorve os presos de:

• Rianápolis;
• Santa Isabel.

Na data da visita, a Unidade estava em ampliação de 01 (uma) cela, com capacidade 
para 08 (oito) presos, recurso oriundo do Conselho da Comunidade. Segundo o diretor, de 
janeiro de 2014 até a data da inspeção, foram gastos aproximadamente R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais) em ampliação e reforma, tudo custeado pelo Conselho da Comunida-
de, de verbas enviadas da execução. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Rialma. A 
nosso ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvidos, de modo 
que sejam asseguradas condições adequadas de salubridade, aeração, iluminação, higie-
ne, entre outras medidas previstas na Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 20 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE SANTA CRUZ DE GOIÁS, 
Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 09/03/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Dr. Eduardo Eustáquio Miranda, delegado de polícia, e quem nos 
acompanhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas foi Carlos 
Roberto Veríssimo da Silva, agente prisional e escrivão ad doc.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e, conta com 04 servi-
dores, sendo o delegado e o escrivão que trabalham no expediente e 02 PMs por regime 
de plantão com escala de 24/48h. 

Segundo informação, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Nivaldo Men-
des Pereira. 

A capacidade da Unidade é de 04 presos, sendo:

• 04 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 11 detentos assim distribuídos:

• 11 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 05 – homens; 
• Semiaberto: 01 – homem;
• Provisório: 05 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos 01 adolescente de 17 anos coautor de ato 
infracional (art. 121 c/c art. 14, II, CP), já que a Unidade Prisional abriga também menores 
infratores e é tida como uma Unidade Regional.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal). 
O Conselho da Comunidade faz doação uma vez por mês de itens de higiene pessoal.

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta PM e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, 
fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para a locomoção até a rede pública.

UNIDADE PRISIONAL DE SANTA CRUZ DE GOIÁS
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Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos por falta de lugar adequado.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 04 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – conta 

pecúlio), sendo as 04 vagas de trabalho para homens e 10 vagas para trabalho voluntário ape-
nas por remição, na manutenção da Unidade e na confecção de artesanatos. Todos trabalham 
oito horas diárias.

Houve uma apreensão na Unidade no mês de fevereiro/15:

• 03 porções de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Segundo o responsável a última visita do Ministério Público na Unidade foi no mês de 

setembro/2014 e a do Juiz responsável pela execução cada 15 dias no mês. 
As reclamações dos presos são:

• Falta de espaço;
• Superlotação.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim
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Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
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c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Detectores de metais;
• Extintor contra incêndio.

Há Conselho da Comunidade na Cidade que é atuante. O Judiciário ajuda através de 
verbas oriundas de transações penais. 

Unidade sediada em uma casa antiga, sem espaço para ampliação, com estrutura 
ruim e sem segurança para os servidores e a população.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Santa Cruz de 
Goiás. A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, 
necessita de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal. 

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE SANTA HELENA DE GOIÁS, 
Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 28/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Alexandre Boanova Gonçalves, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
14 servidores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 (um) servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Thiago Brandão 
Boghi. 

A capacidade da Unidade é de 33 presos, sendo:

• 29 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 81 detentos assim distribuídos:

• 76 – homens;
• 05 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 16 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto: 06 – homens;
• Provisório: 54 – homens; 04 – mulheres. 

Existiam 08 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar com o preso.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 

UNIDADE PRISIONAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS
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Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 04 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – con-

ta pecúlio), sendo as 04 vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito horas diárias.
Houve uma apreensão na Unidade no mês de março/15:

• 14 celulares com chips;
• 02 chips avulsos;
• 12 carregadores;
• 01 porção de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado ao diretor Regional da SEAP.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 05/05/15 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 14/01/15. 
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Ruim

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
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11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:
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• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 16 câmeras em funcionamento;
• Detectores de metais: 02 raquetes e 01 banqueta.

Há Conselho da Comunidade o qual ajuda o presídio com verbas destinadas de tran-
sações penais.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Santa Hele-
na de Goiás. A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução 
penal, e necessita de uma reforma na parte das redes: elétricas, hidráulicas, sanitárias, 
aeração, etc., conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE SANTA TEREZINHA DE 
GOIÁS, Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 03/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Cap. PM-GO Antonio Rodrigues da Cunha, que nos acom-
panhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 10 servi-
dores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com escala 
de 24/48h. Todos os servidores são policiais militares.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Alex Alves Lessa. 
A capacidade da Unidade é de 18 presos, sendo:

• 18 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 11 detentos assim distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 06 – homens;
• Provisório: 05 – homens.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Segundo o diretor, não há registrado da última visita do Ministério Público na Unidade 

e nem a do Juiz responsável pela execução.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS

UNIDADE PRISIONAL DE SANTA TEREZINHA DE GOIÁS
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Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 
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REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Detector de metal.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Santa Tere-
zinha de Goiás. A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução 
penal, necessitando de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE SANTO ANTÔNIO DO DES-
COBERTO, Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 31/07/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Manoel Anísio Sobrinho, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e, conta com 19 servi-
dores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 15 por regime de plantão com escala 
de 24/48h. Apenas 06 servidores são Agentes Penitenciários concursados.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Letícia Silva 
Carneiro de Oliveira Ribeiro. 

A capacidade da Unidade é de 64 presos, sendo:

• 64 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 132 detentos assim distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 32 – homens;
• Provisório: 100 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com idade maior de 60 anos. 

Existiam 06 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes sexuais.
Há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal) mensal.
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade 01 (uma) 

vez por semana, sendo feito na terça-feira no período matutino. O atendimento médico 
emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública 
mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
• Falta de remédio.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano pela Secreta-
ria Estadual de Educação, com capacidade de 15 vagas e 10 matriculados regularmente 
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no período matutino e 09 no período vespertino, sendo as aulas segunda a sexta-feira. Há 
biblioteca na Unidade.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existe atualmente 01 vaga para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – conta 

pecúlio). Existe atualmente 01 vaga para trabalho voluntário, na manutenção da Unidade 
apenas por remição. Todos trabalham oito horas diárias.

No momento da inspeção encontramos 01 preso sendo submetido à sanção disciplinar. 
Houve uma apreensão na Unidade no mês de junho/15:

• 04 facas;
• 06 celulares com chips;
• 03 chips;
• 06 gramas de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Foi identificado 01 preso membro do PCC, segue ficha de cadastro interno anexa. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 22/07/15 

e a da Juíza responsável pela execução não consta nos registros.
As principais reclamações dos presos foram:

• Falta do medicamento prescrito pelo médico;
• Falta de condições para realizar exames.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim
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Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
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para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular.

A Unidade possui:

• Extintor contra incêndio: 03;
• Monitoramento eletrônico com 12 câmeras em funcionamento;
• Detectores de metais: 01 raquete e 01 banqueta.

Unidade superlotada, necessitando de uma ampla reforma e urgente, sem área para 
ampliação, com muitas gambiarras, construída em uma estrutura antiga.

Há Conselho da Comunidade na Cidade e é bastante atuante.
Unidade com boa área para ampliação. Celas lotadas e sem condições de execução penal.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Santo Antônio 
do Descoberto. A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execu-
ção penal por causa da superlotação, necessitando de uma reforma, conforme prevê a Lei 
de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 07/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo dire-
tor da Unidade,o Dr. Eduardo Soares Carrara, delegado de polícia, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, conta com 04 
servidores, trabalhando por regime de plantão com escala de 24/72h.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Fernando Oliveira 
Samuel (respondente). 

A capacidade da Unidade é de 36 presos, sendo:

• 31 vagas para homens;
• 05 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 19 detentos assim distribuídos:

• 18 – homens;
• 01 – mulher.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 07 – homens;
• Provisório: 11 – homens; 01 mulher.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é prestado 

pela escolta da polícia civil e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, 
fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos são:

• Falta de medicamento prescrito pelo médico;
• Falta de profissional médico. 

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Segundo o diretor, o Ministério Público e o do Juiz responsável pela execução não vão 
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ao presídio.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI 15. 802/11, de setem-
bro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pânico, 
aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos prestado-
res de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações pre-

ventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
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Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-
rança contra incêndio e pânico as:

I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações mis-

tas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária. 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento Téc-
nico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 
e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos prestado-

res de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos:
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico de câmeras;
• Detectores de metais.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade. O Judiciário não ajuda através de verbas 
oriundas de transações penais. 

Não há na Unidade rede de comunicação de internet paga por parte do Estado.
A Unidade absorve os presos da cidade de  Divinópolis.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de São Domingos. A 
Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando 
de uma ampla reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE SÃO LUÍS DE MONTES BE-
LOS, Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 29/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Josimar Pires Nicolau do Nascimento, que nos acompanhou 
na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
21 servidores, 08 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 02 servidores são Agentes Prisionais concursados.

Segundo o diretor, a Cidade está desprovida de Juiz responsável por fiscalizar a 
Unidade.

A capacidade da Unidade é de 76 presos, sendo:

• 72 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 140 detentos assim distribuídos:

• 131 – homens;
• 09 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 50 – homens; 01 – mulher;
• Semiaberto: 14 – homens; 04 – mulheres;
• Aberto: 12 – homens;
• Provisório: 55 – homens; 04 – mulheres.

Existiam 12 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico é feito nas quartas-feiras 

no período vespertino. Há atendimento odontológico na Unidade nas quintas-feiras no 
período matutino. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e o preso é 
levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:
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• Falta de medicamento prescrito pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 1º ao 9º ano do ensino fun-
damental e 1º ao 3º ano ensino médio, pela Secretaria Estadual de Educação, com aulas 
de segunda a quinta-feira, com turmas de 25 vagas no período matutino e 20 vagas no 
período vespertino, todas preenchidas.

Não há local destinado aos cultos religiosos. Há biblioteca na Unidade.
Existem atualmente 05 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), e 16 vagas para trabalho voluntário, sendo as vagas de trabalho para ho-
mens. Todos trabalham 08h diárias.

No momento da inspeção encontramos 01 preso sendo submetidos à sanção disci-
plinar. 

Houve uma apreensão na Unidade no mês de maio/15:

• 40 gramas de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 15/12/14 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 15/12/14. 
A reclamação dos presos é:

• Superlotação.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Boas

Limpeza em geral Boa

Cozinha dos servidores Boa

Oficina de trabalho Boa
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Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
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idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 24 câmeras em funcionamento;
• Detectores de metais: 02 raquetes e 01 banqueta.

Unidade com boa estrutura, mas com celas lotadas.
Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de São Luís de 

Montes Belos. A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal 
conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE SÃO LUIZ DO NORTE, Unidade 
dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 14/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Sargento da PM-GO Joelves Rodrigues de Menezes, que nos acompa-
nhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 09 servidores, 
todos por regime de plantão com escala de 24/48h. Todos os servidores são policiais militares.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Andrey Máximo 
Formiga. 

A capacidade da Unidade é de 18 presos, sendo:

• 18 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 08 detentos assim distribuídos:

• 08 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 03 – homens;
• Semiaberto: 04 – homens;
• Provisório: 01 – homem.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado de itens de higiene pessoal.
Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é presta-

do pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da 
Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade no ano de 2014 e a do 

Juiz responsável pela execução, no ano de 2014.

UNIDADE PRISIONAL DE SÃO LUIZ DO NORTE
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Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 de 
setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pânico, 
aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos prestado-
res de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações pre-

ventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-
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rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações mis-

tas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE RE-

GULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 
e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos prestado-

res de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo para 

renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA VIGI-

LÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Detector de metal;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Cadeia administrada pela PM-GO.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de São Luiz do Nor-
te. A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitan-
do de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE SÃO MIGUEL DO ARA-
GUAIA, Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 16/06/2015, no período noturno. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Vivaldo José Ferreira Neto, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, conta com 
11 servidores, 03 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 servidores por regime de 
plantão com escalas de: 24/72h. Apenas 01 servidor é Agente Penitenciário.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é a Drª. Priscila Lo-
pes da Silveira.

A capacidade da Unidade é de 105 presos, sendo:

• 90 vagas para homens;
• 15 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 97 detentos assim distribuídos:

• 87 – homens;
• 10 – mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 41 – homens; 03 – mulheres;
• Semiaberto: 08 – homens; 03 – mulheres; 
• Provisório: 38 – homens; 04 – mulheres.

Não existe posto de saúde na Unidade. Tem um profissional médico que presta ser-
viços e que atende na Unidade, 03 (três) vezes por mês, das 14h às 17h, nos dias de 
quartas-feiras. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e/ou SAMU e o 
preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima fora da Unidade Prisional. 

A maior dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saú-
de dos presos é:

• Falta de efetivo no deslocamento à rede pública.

Há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, rou-
pas de cama, etc.), e esse material é fornecido quando houver necessidade por parte do 
preso.

Os presos recebem 04 refeições diárias: desjejum, almoço, lanche e jantar. A comida 
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é feita na cozinha da Unidade.
Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público 

aos presos carentes. Apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade oferece curso educacional aos presos (EJA) do 1º ao 9º ano ensino fun-

damental, pela Secretaria Estadual de Educação, com capacidade de 24 vagas e constam 
10 matriculados e há aula de informática. As aulas são de segunda a sexta-feria.

Há na Unidade:

• Biblioteca;
• Local destinado a estagiários Universitários; 
• Espaço reservado às atividades esportivas;

Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 06 vagas de trabalho remunerado (fontes pagadoras: Estado – 

conta pecúlio), projeto Cio da Terra.
No trabalho voluntário de confecção de artesanatos, apenas por remição são 05 va-

gas, todas para homens.
No momento da visita tinham 07 presos em cela de proteção, por falta de convívio 

com os demais presos, autores de crimes sexuais e Maria da Penha. 
Encontramos 07 presos sendo submetidos ao RDD.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 10/11/14 

e a da Juíza responsável pela execução no dia 10/11/14.
Há Conselho da Comunidade na cidade.
Existe na Unidade 01 (uma) cela materno-infantil com capacidade para 05 (cinco) 

mães. Na data da inspeção tinham 02 (duas). 
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Boa

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Boas

Instalações elétricas Boas

Instalações sanitárias Boas

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Boa

Cozinha dos servidores Boa

Oficina de trabalho Regular



397

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Boa

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao Diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI 15. 802/11, de setembro 
de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária; 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos:

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
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DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que existem na Unidade:

• Detectores de metais; 02 tipo raquete; 01 banqueta;
• Monitoramento eletrônico com 16 câmeras funcionando, que filma à noite com in-

fravermelho;
• Extintores contra incêndio – 11 (onze).

A Unidade não possui bloqueadores de sinal de celular.
Segundo o diretor, a Juíza responsável pela execução é ausente da Unidade, porém, 

ajuda através do Conselho da Comunidade, com recursos destinados de transações penais.
Existem três projetos sociais para os presos, com parceria do Judiciário para implantação:

• Fábrica de sabão ecológico, em fase de implantação;
• Capoeira – mexa-se;
• Inclusão digital.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de São Miguel do 
Araguaia. A nosso ver os trabalhos do Diretor desta Unidade estão sendo bem desenvol-
vidos, tendo a Unidade condições asseguradas e adequadas de:

• Ressocialização;
• Salubridade;
• Aeração;
• Iluminação;
• Higiene, entre outras medidas previstas na Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 20 de agosto de 2015.



399

A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE SÃO SIMÃO, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 21/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Adilson Nogueira da Silva, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, conta com 
10 servidores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas um servidor é Agente Penitenciário concursado.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Maria Clara. 
A capacidade da Unidade é de 70 presos, sendo:

• 60 vagas para homens;
• 10 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 45 detentos assim distribuídos:

• 43 – homens;
• 02 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 20 – homens;
• Provisório: 23 – homens; 02 – mulheres.

Sobre o perfil dos presos encontramos:

• 02 maiores de 60 anos.

Na data da inspeção encontramos 04 presos em cela de proteção, por falta de con-
vívio com os demais ou por serem autores de crimes sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 02 refeições diárias: almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico cada 15 dias, no 

período vespertino, nas sextas-feiras. O atendimento médico emergencial é prestado pela 
escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Uni-
dade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:
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• Falta de efetivo;
• Falta de medicamento prescrito pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 06 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), 17 vagas para trabalho voluntário, na confecção de artesanatos, apenas 
por remição. Todos trabalham oito horas diárias.

Houve uma apreensão na Unidade no mês de junho/15:

• 02 celulares;
• 02 porções de drogas (Maconha).

Todos os objetos apreendidos foram encaminhados para a Autoridade Policial.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 10/07/15 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 10/07/15. 
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:
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a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI 15. 802/11, de 
setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária. 

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos:

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular.
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A Unidade possui:

• Monitoramento eletrônico com 05 câmeras funcionando;
• Extintor contra incêndio: 01;
• Detectores de metais: 01 banqueta; 02 raquetes.

Unidade situada na região central da cidade, em uma casa antiga, com estrutura 
regular. Há espaço para ampliação. 

Juiz ajuda com verbas destinadas ao Conselho da Comunidade, oriundas de transa-
ções penais.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de São Simão. 
A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, conforme 
prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE SENADOR CANEDO, Uni-
dade dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 10/08/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Eduardo Nascimento de Moura, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens. 
Conta com 20 servidores, 06 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 14 por regi-

me de plantão com escala de 24/72h. Apenas 13 servidores são Agentes Penitenciários.
Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Carlos Eduardo 

Martins da Cunha.
A capacidade da Unidade é de 65 presos, na data da visita, tinham 116 detentos. 

Sendo todos homens, distribuídos assim pelos regimes: 

• Fechado: 48 – homens;
• Provisório: 68 – homens.

Foi constatado que a Unidade tem 10 coletivas. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Mas tem um profissional médico que atende 

na Unidade a cada 20 dias no período vespertino, nos dias de quintas-feiras. O caso de 
atendimento médico emergencial, o preso é levado para a rede pública ser atendido na 
rede pública mais próxima, fora da Unidade.

A maior dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saú-
de dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar com o preso;
• Falta de medicação quando há prescrição de receita por médico.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama, etc.), conforme depoimentos de presos feitos a equipe de inspeção.

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Segundo o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, as reclama-

ções são:

• Superlotação;
• Falta de espaço na área do banho de sol.

Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público 
aos presos carentes, apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos (EJA) – 1º ao 9º pela Secretaria 
Estadual de Educação, com capacidade de 10 alunos, no momento, estão matriculados 
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07 alunos, com aulas segundas, terças. quartas e sextas-feiras. Existe uma biblioteca na 
Unidade. 

Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem 02 vagas para trabalho interno remunerado, conta pecúlio (fonte pagadora, 

Estado). No momento as 02 vagas estão preenchidas e 60 vagas para trabalho voluntário, 
na confecção de artesanatos apenas por remição. 

No momento da visita tinham 22 presos em cela de proteção, autores de crimes se-
xuais e, 02 procedimentos disciplinares em aberto, para submetê-los à sanção disciplinar.

Fora determinado pelo Juiz responsável pela execução, uma revista criteriosa e geral 
na Unidade, por parte da Polícia Militar, a fim de serem apreendidos com os presos objetos 
não permitidos, no mês de agosto do corrente ano, em caráter sigiloso. Todo o material 
apreendido foi encaminhado à Autoridade policial.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi dia 30/06/15 e 
do Juiz responsável pela execução foi no dia 30/06/15.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Boa

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Boas

Instalações elétricas Boas

Instalações sanitárias Boas

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Boa

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Boa

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.
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Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO.

Constatamos que não existem bloqueadores de sinal de telefone celular.
A Unidade possui detectores de metais:
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• 02 tipo raquete;
• 01 banqueta. 

O monitoramento eletrônico da Unidade é feito com 12 câmeras.
Existem 02 extintores contra incêndio para a Unidade.
Conselho da Comunidade é atuante.
A Unidade é bem localizada e sua população carcerária está no limite do considerado. 

Tem uma área ampla para ampliação. Conta com boa estrutura física.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia Pública de Senador 
Canedo. A nosso ver, os trabalhos da diretora desta Unidade estão sendo bem desenvolvido e 
a Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 20 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE SERRANÓPOLIS, Unidade 
dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 22/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Herberth Alves Ribeiro, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta 
apenas 11 servidores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de 
plantão com escala de 24/72h. Apenas 01 (um) servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Fernando A. 
Chacha de Rezende. 

A capacidade da Unidade é de 45 presos, sendo:

• 33 vagas para homens;
• 12 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 70 detentos assim distribuídos:

• 61 – homens;
• 09 mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 12 – homens;
• Provisório: 49 – homens; 09 – mulheres.

Sobre o perfil dos presos encontramos:

• 03 gestantes;
• 01 deficiente mental.

Existiam 13 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de medicamento prescrito pelo médico;

UNIDADE PRISIONAL DE SERRANÓPOLIS
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• Falta de efetivo para deslocar com o preso.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 03 vagas para trabalho voluntário, na manutenção da Unidade, 

sendo as 03 vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito horas diárias.
Houve um suicídio na Unidade em 30/04/15.
Segundo o diretor, o Ministério Público e o Juiz responsável pela execução penal não 

visitam a Unidade por terem sidos ameaçados no mês de maio/15 pelo preso chamado 
DANILO SILVO CORREIA, vulgo DANILINHO. 

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
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prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:
I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 

segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Extintor contra incêndio.
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Existem na Unidade:

• Detector de metal: 01 banqueta.

Unidade com estrutura regular, e capacidade de lotação esgotada.
Existe área para ampliação da Unidade.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Serranópolis. 
A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE SILVÂNIA, Unidade dos re-
gimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 06/08/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Cirne Martins de Andrade Cumarú, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
12 servidores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 08 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 servidor é Agente Penitenciário.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Galdino Alves de 
Freitas Neto.

A capacidade da Unidade é de 54 presos, sendo:

• 52 vagas para homens;
• 02 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 58 detentos assim distribuídos:

• 56 homens;
• 02 mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 14 – homens;
• Semiaberto: 08 – homens;
• Provisório: 34 – homens; 02 – mulheres.

Sobre o perfil dos presos encontramos:

• 01 maior de 60 anos (63 anos).

Encontramos 04 presos em cela de proteção, por falta de convivência com os demais 
ou por serem autores de crimes sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, etc.).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade, porém há atendimento médico 01 (uma) vez 

por semana, no período matutino. O atendimento médico emergencial é prestado pela es-
colta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

UNIDADE PRISIONAL DE SILVÂNIA
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• Falta de medicamento quando receitado por médico aos presos;
• Falta de efetivo para deslocar o preso.

Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita aos presos carentes, somente 
defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos. 
Há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 03 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo essas vagas de trabalho para homens e 01 vaga para trabalho 
voluntário, na manutenção da Unidade, apenas por remição. Todos trabalham oito horas 
diárias.

Foram apreendidos com os presos, no mês junho/15:

• Facas: 07;
• Celulares: 11.

Todos os objetos apreendidos foram encaminhados à Autoridade Policial local. 
Segundo o diretor, a data da última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 

09/07/15 e a do Juiz responsável pela execução, no dia 25/05/15.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regular

Instalações elétricas Regular

Instalações sanitárias Regular

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular
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Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI n° 15. 802/2006,de 11 
de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jo-
vens, idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos 
por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
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OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintores contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Existem na Unidade:

• Detectores de metais: 01 banqueta.

Segundo o diretor, o Juiz responsável pela execução não ajuda a Unidade através de 
transações penais e o Conselho da Comunidade é ausente.

Unidade localizada no centro da cidade em uma estrutura física regular, em condi-
ções de promover a execução penal. Não há espaço físico para ampliação.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Silvânia. A Uni-
dade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, conforme prevê a 
Lei de Execução Penal, necessitando de uma reforma para que sejam asseguradas condi-
ções adequadas de salubridade, aeração, iluminação, higiene, entre outras medidas previs-
tas na Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE SIMOLÂNDIA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 06/05/2015, no período matutino, Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Valdick Feitosa da Silva e ele nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres e, conta com 
15 servidores, 02 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com 
escala de 24/72h.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Henrique Santos 
M. Neubauer. 

A capacidade da Unidade é de 35 presos, sendo:

• 32 vagas para homens;
• 03 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 58 detentos assim distribuídos:

• 53 – homens;
• 05 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 25 – homens; 01 – mulher;
• Provisório: 28 – homens; 04 mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos 01 com idade superior a 60 anos.
Existiam 14 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 

sexuais.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de medicamento prescrito pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

UNIDADE PRISIONAL DE SIMOLÂNDIA
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A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 02 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo as 02 vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito horas 
diárias.

Houve uma apreensão na Unidade no mês de abril/15:

• 01 celular com chips.

O material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Segundo o diretor, o Ministério Público não visitou a Unidade neste ano ainda e a do 

Juiz responsável pela execução foi no dia 04/05/15.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regular

Instalações elétricas Regular

Instalações sanitárias Regular

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI 15. 802/11, de 
setembro de 2006.
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Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos:

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:
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• Monitoramento eletrônico com 05 câmeras funcionando;
• Detectores de metais: 02 raquetes.

Há Conselho da Comunidade na Cidade que é atuante. O Judiciário ajuda através de 
verbas oriundas de transações penais. 

Não há na Unidade rede de comunicação de internet paga por parte do Estado. A que 
há é compartilhado o custo com os servidores.

A Unidade absorve os presos de:

• Sítio D’Abadia;
• Damianópolis;
• Mambaí;
• Buritinópolis;
• Alvorada do Norte.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Simolândia. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE RIO VERDE, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 28/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pela 
diretora da Unidade, a Senhora Maria de Fátima Xavier, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
26 servidores, 06 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 20 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 servidor é Agente Penitenciário.

Segundo a diretora, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª Danila Claúdia 
Le Sulier Ramaldes. 

A capacidade da Unidade é de 143 presos, sendo:

• 131 vagas para homens;
• 12 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 174 detentos assim distribuídos:

• 146 – homens;
• 28 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 144 – homens; 12 – mulheres;
• Provisório: 01 – homens; 15 mulheres;
• Medida de segurança: 01 – homem; 01 – mulher.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 criança com a mãe;
• 02 gestantes;
• 01 preso com deficiência física;
• 03 presos com deficiência mental;
• 01 presa estrangeira – Boliviana (tráfico internacional de drogas).

Existiam 28 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar.  
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade uma 

vez por semana, no período vespertino, sendo as segundas-feiras. O atendimento médico 
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emergencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública 
mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 11 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – conta 

pecúlio), sendo as 11 vagas de trabalho para homens e 04 vagas para trabalho voluntário. 
Todos trabalham oito horas diárias.

Houve uma apreensão na Unidade no mês de abril/15:

• 57 celulares com chips;
• 405 gramas de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Houve fuga de 04 presos no mês de março/15. Apenas 01 retorno espontâneo.
A diretora não se lembra da data exata da última visita do Ministério Público e a da 

Juíza responsável pela execução na Unidade, mas segundo ela faz muito tempo que eles 
não comparecem.

As principais reclamações dos presos são:

• Que as visitas familiares sejam aos domingos;
• Abandono da causa pelo Advogado Dativo.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas
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Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:



422

II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-
vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico câmeras.

Existem na Unidade:

• Detectores de metais: 02 raquetes e 02 banquetas;
• Extintor contra incêndio: 08.

Conselho da Comunidade na Cidade está desativado. O Judiciário não ajuda através 
de verbas oriundas de transações penais. Segundo a diretora, a juíza é ausente e não vai 
ao presídio.

A Unidade absorve os presos de Montevidiu.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Rio Verde 
(SIS). A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, ne-
cessitando de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE TRINDADE, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 25/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade o Senhor Fabio Teixeira Rocha e ele nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres e, conta com 
36 servidores, 12 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 24 servidores por regime de 
plantão com escalas de: 24/72h e 12/36. Apenas 08 servidores são Agentes Penitenciários.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é a Drª. Luciana Fer-
reira dos Santos Abrão.

A capacidade da Unidade é de 165 presos, sendo:

• 150 vagas para homens;
•  15 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 583 detentos assim distribuídos:

• 546 – homens;
• 37 – mulheres.

 Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 335 – homens; 20 – mulheres;
• Semiaberto: 22 – homens; 04 – mulheres; 
• Provisório: 189 – homens; 13 – mulheres. 

Não existe posto de saúde na Unidade. Nem tem um profissional médico que presta 
serviços e que atende na Unidade. O atendimento médico emergencial é prestado pela 
escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima (HUT – Hospital 
de Urgência de Trindade), fora da Unidade Prisional. 

As maiores dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à 
saúde dos presos são:

• Falta de medicamentos prescritos pelo médico aos presos;
• Falta de efetivo no deslocamento à rede pública (HUT).

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama, etc.).

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. A comida é feita 
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na cozinha da Unidade.
Segundo o diretor, não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público 

aos presos carentes, apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade oferece curso educacional aos presos (EJA) do 1º ao 9º ano ensino fun-

damental e 1º ao 3º ano ensino médio, pela Secretaria Estadual de Educação, com capa-
cidade de 25 vagas e constam 25 matriculados.

Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem atualmente 90 vagas de trabalho remunerado (fontes pagadoras: Estado – 

conta pecúlio; Fábrica de cama Box; Fábrica de Blocos; Serralheria; Hortaliças), sendo:

• 85 vagas para homens;
• 05 vagas para mulheres.

Na data da inspeção encontramos no trabalho remunerado: 

• 70 homens;
• 02 mulheres.

No trabalho voluntário na confecção de artesanatos apenas por remição são 16 va-
gas sendo:

• 13 vagas para homens;
• 03 vagas para mulheres

No momento da visita tinham 23 presos em cela de proteção, por falta de convívio 
com os demais presos, autores de crimes sexuais e Maria da Penha.

Foram apreendidos no mês de abril/2015:

• 05 facas;
• 26 aparelhos de celulares;
• 250 gramas de maconha.

Todo esse material apreendido com os presos foi levado para a Autoridade policial.
Houve 01 (uma) morte natural e 01 (um) homicídio na Unidade prisional este ano. 
No mês de maio/2015 houve uma fuga de 03 presos do regime fechado. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 30/04/15 

e a da Juíza responsável pela execução no dia 04/05/15.
Não há Conselho da Comunidade na cidade.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular
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Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Boa

Oficina de trabalho Boa

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Ruim

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao Diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, LEI 15. 802/11, de setembro 
de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

b) Certificado de Vigilância Sanitária; 
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PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território na-
cional e dá outras providências. 

LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1o Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos:

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;

DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014.
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE CERTIFICADO.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que existem na Unidade:

• Bloqueadores de sinal de telefone celular funcionando parcialmente;
• Monitoramento eletrônico com 05 câmeras funcionando;
• 02 extintores contra incêndio.

A Unidade NÃO possui detectores de metais.
A Unidade prisional não disponibiliza linha telefônica e nem Internet, e as existentes 

na Unidade são custeadas pelos próprios servidores.
O Presídio foi adaptado para abrigar os presos, pois fora construído para ser um 

Centro de Recuperação para Dependentes Químicos.
 O índice de evasão, considerado como fuga, do regime semiaberto é muito alto, 

chegando próximo de 80% dos reeducandos, motivado pela distância entre a Unidade e o 
centro da cidade de Trindade, de onde passam os acessos aos transportes públicos.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Trindade. A 
nosso ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido, tendo con-
dições asseguradas e adequadas de salubridade, aeração, iluminação, higiene, entre outras 
medidas previstas na Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 20 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE TURVÂNIA, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 26/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Cap. PM-GO Marcos Barbosa, que nos acompanhou na vis-
toria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
07 servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 06 por regime de plantão com 
escala de 24/48h. Todos os servidores são policiais militares.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Luciana do 
Nascimento. 

A capacidade da Unidade é de 16 presos, sendo:

• 12 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 13 detentos assim distribuídos:

• 11 – homens;
• 02 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 05 – homens; 02 – mulheres;
• Provisório: 06 – homens.

Encontramos 01 (um) preso em cela de proteção por falta de convívio com os demais.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade uma vez 

por mês, no período matutino, sendo feito na quarta-feira. O atendimento médico emer-
gencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais 
próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.

UNIDADE PRISIONAL DE TURVÂNIA
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Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 28/04/15 

e a da Juíza responsável pela execução foi no dia 12/06/15.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Boa

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
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V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Detector de metal.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade. 
Unidade com as seguintes características:

• Segurança precária por falta de efetivo;
• Sem condições de ampliação;
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• Em boas condições e estrutura físicas;
• Administrada pela PM-GO;
• Localizada no centro da cidade.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Turvânia. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE URUAÇU, Unidade dos re-
gimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Aberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 13/05/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pela 
diretora da Unidade, a Senhora Luciana Alves da Silva Reis, que nos acompanhou na vis-
toria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 
21 servidores, 09 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 11 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 04 servidores são Agentes Prisionais concursados.

Segundo a diretora, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Andrey Máximo 
Formiga. 

A capacidade da Unidade é de 83 presos, sendo:

• 80 vagas para homens;
• 03 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 115 detentos assim distribuídos:

• 110 – homens;
• 05 – mulheres.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 45 – homens;
• Semiaberto: 15 – homens; 01 – mulher;
• Aberto: 07 – homens; 01 – mulher;
• Provisório: 43 – homens; 03 – mulheres.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 02 com idade maior de 60 anos;
• 01 gestante;
• 01 com deficiência física.

Existiam 10 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Há assistência material ao preso de itens de higiene pessoal, feita por grupo espírita, 
mensalmente.

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 

UNIDADE PRISIONAL DE URUAÇU
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Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico nas quartas-feiras, 
no período vespertino. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e o 
preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta da medicação prescrita pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade oferece curso educacional aos presos – EJA – 5º ao 9º ano pela Secre-
taria Estadual de Educação, com aulas segundas, terças, quartas e sextas-feiras, com 
capacidade para 15 alunos e na data da inspeção tinham 10 matriculados regularmente.

Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 08 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), sendo as 08 vagas de trabalho para homens. Todos trabalham oito horas 
diárias.

No mês de abril/15 houve fuga de 09 presos dos regimes: Semiaberto e Aberto e, até 
o momento nenhum foi recapturado.

Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 27/04/15 
e a do Juiz responsável pela execução no dia 19/02/15. 

A reclamação dos presos é:

• Qualidade da comida.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada
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Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Regular

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
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idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Detector de metal.

Existem na Unidade:

• Monitoramento eletrônico com 13 câmeras em funcionamento;
• Extintor contra incêndio: 04.

Conselho da Comunidade bastante atuante.
Segundo o diretor, o Juiz não fiscaliza com frequência a Unidade prisional, tendo feito 

apenas duas visitas no ano 2014 e até o momento somente uma visita este ano de 2015.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Uruaçu. A 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, e necessita 
de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE URUANA, Unidade dos regimes:

• Fechado;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 16/06/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Ten. PM-GO Antonio Xavier da Silva, que nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens e mulheres, e conta com 10 
servidores, 01 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 09 por regime de plantão com escala 
de 24/48h. Todos os servidores são policiais militares.

Segundo o diretor, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Eduardo A. de Oli-
veira. 

A capacidade da Unidade é de 30 presos, sendo:

• 26 vagas para homens;
• 04 vagas para mulheres.

Na data da visita, tinham 24 detentos assim distribuídos:

• 20 – homens; 
• 04 – mulher.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 12 – homens; 01 – mulher;
• Provisório: 08 – homens; 03 – mulheres.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é prestado 

pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Uni-
dade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Segundo o diretor, não há registros da última visita do Ministério Público na Unidade e a 

do Juiz responsável pela execução foi no dia 03/06/15.

UNIDADE PRISIONAL DE URUANA
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Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pânico, 
aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos prestado-
res de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações pre-

ventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-
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rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações mis-

tas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE RE-

GULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 
e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos prestado-

res de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo para 

renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA VIGI-

LÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Detector de metal.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade. Porém há ajuda do Juiz com verbas de 
transações penais.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Uruana. A Unida-
de encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando de uma 
reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE VALPARAÍSO, Unidade dos 
regimes:

• Fechado;
• Semiaberto;
• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 16/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
Supervisor de Segurança da Unidade, o Senhor Ronieri Campos de Lima, que nos acom-
panhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 31 servi-
dores, 08 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 23 por regime de plantão com escala 
de 24/48h. Apenas 05 servidores são Agentes Penitenciários concursados.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Lorena Pru-
dente Mendes. 

• A capacidade da Unidade é de 128 presos, sendo todas para homens.

Na data da visita, tinham 216 detentos assim distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 52 – homens;
• Semiaberto: 30 – homens;
• Provisório: 134 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com aparentemente com deficiência mental.

Existiam 21 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Existe uma enfermaria na Unidade. Há atendimento médico a cada 15 dias na Uni-

dade, nos dias de sexta-feira. Há atendimento odontológico na Unidade, de segunda a 
sexta-feira, com duração de 04 horas diárias. Há atendimento psicológico na Unidade, de 
segunda a sexta-feira, com 6 horas diárias. O atendimento médico emergencial é prestado 
pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da 
Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar até a rede pública fora da Unidade;
• Falta de médico;
• Falta de remédio.

UNIDADE PRISIONAL DE VALPARAÍSO
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Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos caren-
tes. Há defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato aos presos que não tenham 
defensor.

Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existem atualmente 05 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio), 21 vagas remuneradas por uma fábrica de tijolos, 03 vagas de trabalho 
voluntários na manutenção da Unidade, apenas por remição. Todos trabalham oito horas 
diárias.

No momento da inspeção encontramos 02 presos sendo submetidos a sanção. 
Houve uma apreensão na Unidade no mês de março/15:

• 05 facas artesanais;
• 10 celulares com chips;
• 562 gramas de maconha.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Segundo o Supervisor, no dia 14/04/15 houve um princípio de motim com fuga de 04 

presos, ficando 03 presos feridos. Foi recapturado 01 preso.
Segundo o diretor, o Ministério Público faz suas visitas ao presídio mensalmente e 

a última foi no dia 26/03/15 e a da Juíza responsável pela execução foi no dia 26/03/15.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Ruins

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Boa

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim
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Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
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c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
• Extintor contra incêndio.

A Unidade possui:

• Detector de metal: 02 raquetes; 01 banqueta.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade, porém a Juíza ajuda bastante a Unida-
de com verbas oriundas de transações penais.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Cadeia de Valparaíso. A Uni-
dade não encontra-se em condições regulares de promover execução penal, necessitando de 
uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CADEIA PÚBLICA DE VIANÓPOLIS, Presídio do 
Regime Fechado, sobre o qual passamos a relatar:

Quando chegamos a Vianópolis fizemos contato com a Juíza Drª. Marli de Fátima 
Naves para comunicá-la de nossa inspeção na Unidade Prisional, ela pediu que fossemos 
ao Fórum. Nos apresentamos à Juíza e ela se ofereceu para nos acompanhar na inspeção 
o qual assim procedeu.

A inspeção ocorreu no dia 16/04/15 no período matutino, fomos recebidos pelo dire-
tor da Unidade, o Senhor Jonivaldo Cruz de Santana, que juntamente com a Juíza, nos 
acompanhou na vistoria e nos passou algumas das informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como uma Cadeia Pública para homens e mulheres. 
A capacidade da Unidade é de 48 presos, sendo:

• 47 vagas para homens;
• 01 vaga para mulher.

Na data da visita, tinham 48 detentos assim distribuídos:

• 48 homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Fechado: 10 – homens; 
• Semiaberto: 12 – homens;
• Provisório: 27 – homens. 

Conta com 12 servidores, 02 trabalhando na administração, expediente das 8h às 
17h e 10 servidores por regime de plantão com escala de 24/72h. Desses servidores ape-
nas 01 é concursado (Agente Penitenciário).

A Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Marli de Fátima Naves.
Foi constatado que a Unidade tem 10 celas coletivas. 
Não existe posto de saúde na Unidade, porém há atendimento médico 01 vez ao mês, 

sendo feito nas quartas-feiras. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta 
e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

Sobre o perfil carcerário encontramos 01 preso maior de 60 anos.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 

roupas de cama), porém todos os presos têm cama e colchão e é fornecido uniforme a 
todos os presos.

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
A Unidade não oferece cursos de educação.
Não há assistência jurídica gratuita ao preso carente, apenas defensor dativo no-

meado pelo magistrado para o ato.
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Segundo o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, é que não 

há reclamação por parte deles, nem pela comida fornecida pela Unidade.

UNIDADE PRISIONAL DE VIANÓPOLIS
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Existem 04 vagas para trabalho interno remunerado (fonte pagadora – Estado), to-
das preenchidas e 01 vaga para trabalho voluntário, na confecção de artesanato apenas 
por remição. Todos trabalham oito horas diárias.

Segundo o diretor, não sabe precisar a última visita do Ministério Público e a da Juíza 
responsável foi na data da inspeção.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Boas

Instalações elétricas Boas

Instalações sanitárias Boas

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Boa

Cozinha dos servidores Boa

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
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V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que não existem bloqueadores de sinal de telefone celular.
A Unidade possui:

• Detectores de metais: 01 tipo banqueta, 01 tipo raquete;
• Monitoramento com 32 câmeras doado pelo Conselho da Comunidade, gerido pela 

Juíza;
• Extintor contra incêndio: 02.

Verificamos que todo o presídio é mantido com os recursos oriundos do Judiciário 
local, através de verbas destinadas de transações penais.

A Unidade absorve os presos de São Miguel do Passa Quatro.
A Juíza tem recebido ameaças e está com escolta do SEPROM.
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Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente a Unidade Prisional de 
Vianópolis, encontra-se em condições regulares de promover execução penal, conforme 
prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 20 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA, Cadeia Pública, 
sobre o qual passamos a relatar:

A inspeção era para acontecer no dia 24/03/15 no período matutino, mas o diretor 
não estava no dia e hora marcadas pelo Senhor Superintendente de Segurança Peniten-
ciária João Carvalho Coutinho Junior. Segundo nos foi repassado pelo responsável pela 
segurança da Unidade, Senhor Tiago Correia Santos, o diretor, Senhor Carlos Alberto do 
Reis, teria ido a cidade de São Paulo conduzir um preso a uma audiência.

A equipe de inspeção do GMF posteriormente fez novo contato com o diretor, Senhor 
Carlos Alberto dos Reis, solicitando novo agendamento para a visita, data que foi marcada 
para o dia 31/03/15, às 8h 30m.

Novamente, o Senhor diretor não esteve presente a nossa inspeção, segundo ele por 
motivo de saúde de sua esposa. 

Neste dia, fomos recebidos pela Superintendente de Administração, Senhora Grasie-
ne de Bessa, e esta nos acompanhou na vistoria e nos passou algumas informações aqui 
apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Provisória para:

• Homens;
• Mulheres. 

Conta com 84 servidores, 19 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 12 por regi-
me de plantão com escala de 24/72h e 7 12/36h.

Consoante a Superintendente, as Juízas responsáveis por fiscalizar a Unidade são 
Drª. Telma Aparecida Alves e Drª. Placidina Pires.

A capacidade da Unidade é de 600 presos, porém, na data da visita, tinham 2.047 
detentos, sendo:

• 1.907 – homens;
• 140 mulheres.

Ocupação bem superior à capacidade.
Foi constatado que a Unidade tem 48 celas individuais e 85 coletivas. 
Conforme os registros de filmagens feitos pela equipe, nas celas coletivas onde ca-

bem 08 presos, contam com uma média de 18 presos.
Existe posto de saúde na Unidade que tem:

• Sala para atendimento médico, consultório dentário montado, com atendimento 
profissional de segunda-feira a sexta-feira no período matutino; 

• Sala para atendimento psicológico e assistência social com atendimento no período 
matutino, de segunda-feira a sexta-feira.

Em caso de atendimento médico emergencial, o preso é levado para a rede pública 
mais próxima, fora da Unidade, pela escolta. 

Há dentro da Unidade celas maternidade-infantil com ocupação de 03 mães.

CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA
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No posto de saúde, encontramos vários presos internados, com diversos problemas 
de saúde tais como: Tuberculose, AIDS, Hanseníase, etc. Entre os internos encontrava-se 
no posto um preso com suspeita de doença mental, sem devido laudo médico-psiquiátrico.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama, etc.), conforme depoimentos de presos em filmagens feitas pela equipe.

O Uniforme é fornecido somente para quem trabalha internamente. Embora exista 
uma indústria de roupas (HERING) dentroh da Unidade, não há uniforme para os presos.

Há na Unidade 04 presos cadeirantes, dois com suspeita de inimputabilidade (doen-
ça mental), onze gestantes, um estrangeiro (EUA).

No momento da inspeção, encontramos 100 presos em uma Ala e mais 98 em outra, au-
tores de crimes sexuais e Lei Maria da Penha, convivendo em celas coletivas de proteção. Cada 
cela coletiva conta com capacidade para quatro presos e na data da inspeção constatamos uma 
ocupação média de 20 presos por cela, registramos em filmagem.

Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar, mas as refeições 
chegam em números insuficientes, conforme depoimentos.

Presenciamos a entrega de parte das refeições aos presos e constatamos: 

• Mau acondicionamento dos alimentos;
• Caixas de transporte deterioradas;
• Marmitas empilhadas desorganizadamente.

Participamos da distribuição da comida nas celas aos presos e verificamos a preca-
riedade de tal procedimento. Podemos concluir que o mal estado de conservação das cai-
xas, onde são colocadas as marmitas, e o mau acondicionamento faz com que o alimento 
chegue imprópria para consumo, o que é reclamação de toda a população carcerária.

Conforme o que foi constatado pela equipe por entrevista, as reclamações dos presos são:

• Falta de atendimento médico;
• Falta de medicamentos;
• Falta de comida como: pão, almoço;
• Comida de péssima qualidade;
• Tratamento inadequado com as visitas – existem depoimentos gravados dos pre-

sos a respeito, feito pela equipe;
• Superlotação (celas de proteção, capacidade para 04 e ocupação de 25).

Segundo a Superintendente há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor 
Público aos presos carentes três vezes por semana, mas conforme depoimentos dos pre-
sos a realidade é que não há assistência jurídica gratuita.

A Unidade oferece curso de tricô, tapetes, etc. São 120 vagas e todas ocupadas, 
segundo a Superintendente.

Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem 217 vagas para trabalho, sendo:

• 210 vagas para homens;
• 07 vagas para mulheres. 

No momento da visita tinham 09 presos sendo submetidos a sanção disciplinar, sendo: 
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07 homens;
02 mulheres.

Foram apreendidos com os presos no mês de fevereiro, 12 aparelhos de celulares, 
27 facas artesanais e não soube especificar a quantidade de drogas apreendida.

Houve uma morte natural.
Segundo a Superintendente faz muito tempo a última visita do Ministério Público na 

Unidade e do Juiz responsável foi no início de março do corrente ano.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Regular

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruim

Instalações elétricas* Ruim

Instalações sanitárias Ruim

Instalações de saúde Ruim

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Ruim

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Ruim

Obs: *Está registrado, nas filmagens, depoimentos de presos dizendo que utilizam 
as tampas e as marmitas de alumínio para fazerem extensão elétrica.

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:
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I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

Constatamos que os bloqueadores de sinal de telefone celular que estão instalados 
não funcionam.

A Unidade possui detectores de metais: 

• 1 tipo portal na entrada do Presídio;
• 2 Body scan (scanner corporal) em instalação;
• 6 tipo raquete;
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• 3 tipo banqueta.

Constatamos que em todas as celas coletivas havia uma enorme rede de fiação para 
funcionar equipamentos eletrônicos como: TV; Ventilador; Rádio, Mergulhão, etc. Toda a 
fiação está em estado precário e com risco iminente de provocar incêndio, devido a:

• Gambiarras;
• Superlotação;
• Quantidade de cobertores esticados.

A Unidade é cercada por várias guaritas para sentinelas e, no momento da inspeção, 
nenhuma estava ativada.

Uma grande quantidade de lixo foi constatada dentro da Unidade, durante as duas 
visitas da equipe. Esse lixo é recolhido pelo caminhão da Prefeitura de Aparecida de Goiâ-
nia e, conforme os agentes penitenciários, quando o caminhão lota, vai embora e só volta 
no dia seguinte sem levar o restante de lixo deixado, que não é pouco. 

Várias são as infiltrações encontradas no teto de todos os pavilhões: celas, posto de 
saúde, etc. Constatamos um volume enorme de telhas empilhadas próximo do posto de 
saúde, mas não são feitas as substituições onde encontram os vazamentos. Tudo regis-
trado por filmagens, inclusive com depoimento de um servidor.

Vários foram os casos de DENGUE contraída pelos presos e servidores por causa 
do estado precário do prédio, como exemplo o acúmulo de água infiltrada nas lajes dos 
pavilhões, por motivo de telhas quebradas e não trocadas, conforme registro de filmagem 
feito pela equipe.

Existe uma quantidade grande de mato no interior da Unidade, o que exige roçagem.
A Unidade possui sistema contra incêndio (hidrante), mas todos estão desativados 

por falta de manutenção e sem as devidas mangueiras.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Casa de Prisão Provisó-
ria. A nosso ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido e a 
Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 20 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE FORMOSA, 
Unidade do regime:

• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 06/05/2015, no período matutino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Reinaldo da Rocha Brito, que nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Cadeia Pública para homens, e conta com 28 servi-
dores, 05 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 23 por regime de plantão com escala 
de 24/72h. Apenas 01 servidor é Agente Penitenciário.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Christiana 
Aparecida Nasser Saad. 

A capacidade da Unidade é de 66 presos, sendo:

• 66 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 166 detentos assim distribuídos:

• 166 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Provisório: 166 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com deficiência auditiva.

Existiam 31 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes sexuais.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade nas sex-

tas-feiras, no período matutino. Há atendimento psicológico na Unidade no período matu-
tino de segunda a sexta-feira. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta 
e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de uma Enfermeira;
• Falta medicamento prescrito pelo médico.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE FORMOSA
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A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Há atendimento de uma Assistente Social.
Não há local destinado aos cultos religiosos. 
Existe atualmente 01 vaga para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – conta 

pecúlio). 
Houve uma apreensão na Unidade no mês de abril/15:

• 21 celulares com chips;
• 18 facas;
• 35.10 gramas de maconha e cocaína.

Todo material apreendido foi apresentado à Autoridade Policial.
Segundo o diretor, a última visita do Ministério Público na Unidade foi no dia 10/04/15 

e a do Juiz responsável pela execução no dia 28/04/15.
A principal reclamação dos presos é: 

• Qualidade da comida.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Boa

Iluminação solar Boa

Aeração das celas Boa

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Boas

Instalações elétricas Boas

Instalações sanitárias Boas

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Regular

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Regular
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Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
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OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.
  
A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Extintor contra incêndio;
• Monitoramento eletrônico com câmeras.

Existem na Unidade:

• Detector de metal: 01 raquete.

Não há Conselho da Comunidade na Cidade. O Judiciário ajuda através de verbas 
oriundas de transações penais. 

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Casa de Prisão Provisória 
de Formosa. A Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal, 
necessitando de uma reforma, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE LUZIÂNIA, 
Unidade dos regimes:

• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 15/04/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Ricardo Freide Silva, que nos acompanhou na vistoria e nos 
passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Casa de Prisão Provisória para homens, e conta com 
33 servidores, 09 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 05 são Agentes Prisionais concursados.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Alice Teles 
Oliveira. 

A capacidade da Unidade é de 54 presos, sendo:

• 54 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 268 detentos assim distribuídos:

• 268 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Provisório: 268 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 04 com idade maior de 60 anos;
• 02 com deficiência física.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Não existe posto de saúde na Unidade. O atendimento médico emergencial é pres-

tado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais próxima, fora 
da Unidade.

As dificuldades que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde 
dos presos são:

• Falta de efetivo para deslocar com o preso;
• Falta de viatura. 

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 
Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.

A Unidade não oferece curso educacional aos presos.

CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE LUZIÂNIA
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Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Houve uma apreensão no mês de março/15 na Unidade:

• 03 celulares;
• 01 chip para celular.

No mês de abril/15 houve uma rebelião, porém nenhum preso fugiu.
Segundo o diretor, a última visita do por parte do Ministério Público na Unidade foi no 

dia 30/03/15, e a da Juíza responsável pela execução no dia 25/03/15. 
As reclamações dos presos são:

• Qualidade da comida;
• Superlotação.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Ruim

Cozinha dos servidores Não avaliada

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.
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Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular;
• Monitoramento eletrônico com câmeras;
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• Extintor contra incêndio.

Existem na Unidade:

• Detectores de metais: 02 raquetes e 01 banqueta.

Unidade com estrutura péssima e sem condições de abrigar os presos, com superlo-
tação. Celas com capacidade para 04 presos e com ocupação de 13. 

Não há projeto de reforma e nem área para ampliação.
Existe uma área doada pela Prefeitura para a construção de uma nova Unidade.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Casa de Prisão Tempo-
rária de Luziânia. A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execu-
ção penal, e necessita de uma ampla reforma nas partes das redes: elétricas, hidráulicas, 
sanitárias, aeração, etc., conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi a CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE RIO VERDE, 
Unidade dos regimes:

• Provisório.

A inspeção ocorreu no dia 23/07/2015, no período vespertino. Fomos recebidos pela 
diretora da Unidade, a Senhora Silvia Aparecida de Araújo, que nos acompanhou na vistoria 
e nos passou algumas informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Casa de Prisão Provisória para homens, e conta com 
16 servidores, 03 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 13 por regime de plantão com 
escala de 24/72h. Apenas 01 (um) servidor é Agente Prisional concursado.

Segundo a diretora, o Juiz responsável por fiscalizar a Unidade é Dr. Eduardo Alves 
de Oliveira. 

A capacidade da Unidade é de 107 presos, sendo:

• 107 vagas para homens.

Na data da visita, tinham 227 detentos assim distribuídos:

• 227 – homens.

Sendo distribuídos pelos regimes:

• Provisório: 227 – homens.

Sobre o perfil dos presos, encontramos:

• 01 com idade maior de 60 anos (73 anos); 
• 01 com deficiência física.

Existiam 16 presos em cela de proteção por falta de convívio e autores de crimes 
sexuais.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar. 
Existe posto de saúde na Unidade. Há atendimento médico na Unidade, uma vez 

por semana, sendo feito nas sextas-feiras, das 10h às 13h. O atendimento médico emer-
gencial é prestado pela escolta e o preso é levado para ser atendido na rede pública mais 
próxima, fora da Unidade.

A dificuldade que os servidores encontram na prestação de assistência à saúde dos 
presos é:

• Falta de medicamento prescrito ao preso.

Não há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos presos carentes. 

CASA DE PRISÃO PROVISÓRIA DE RIO VERDE
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Há apenas defensor dativo nomeado pelo magistrado para o ato.
A Unidade não oferece curso educacional aos presos.
Não há local destinado aos cultos religiosos.  
Existem atualmente 05 vagas para trabalho remunerado (fonte pagadora Estado – 

conta pecúlio). Todos trabalham oito horas diárias.
Houve uma fuga no mês de janeiro/15 de 06 presos, sendo 01 recapturado.
Segundo a diretora, não há registro em 2015 de visitas na Unidade por parte do Mi-

nistério Público, e o do Juiz responsável pela execução. 
As reclamações dos presos são:

• Qualidade da comida;
• Superlotação;
• Qualidade da água.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Ruim

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Não avaliadas

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Ruim

Oficina de trabalho Não avaliada

Segurança Regular

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados à diretora do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.
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Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção; 
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 

para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME A DIRETORA, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade não possui:

• Bloqueador de sinal de celular.

Existem na Unidade:
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• Monitoramento eletrônico com 14 câmeras em funcionamento;
• Detectores de metais: 01 raquete e 02 banquetas;
• Extintor contra incêndio: 04.

Unidade com estrutura péssima, dividida em Alas: A, B e C. Ala A em condições ruins 
de execução, porém dentro do tolerável. Alas B e C sem condições de abrigar os presos, 
com superlotação. Celas com capacidade para 04 presos e com ocupação de 13. 

Não há projeto de reforma e nem área para ampliação.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Casa de Prisão Temporá-
ria de Rio Verde. A Unidade não encontra-se em condições regulares de promover execução 
penal, e necessita de uma ampla reforma nas partes das redes: elétricas, hidráulicas, sani-
tárias, aeração, etc., conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 29 de agosto de 2015.
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CENTRO REGIONAL DE TRIAGEM

A Unidade Prisional visitada foi o CENTRO REGIONAL DE TRIAGEM, Centro de 
Observação Criminológica/Remanejamento, sobre o qual passamos a relatar:

A visita ocorreu no dia 20/03/15 no período matutino. Fomos recebidos pelo diretor 
da Unidade, o Senhor Alfredo Silva Neto e este nos acompanhou na vistoria e nos passou 
as informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como Centro de Observação Criminológica/Remanejamen-
to para homens. Conta com 34 servidores, 14 trabalhando no expediente – área adminis-
trativa – das 8h às 17h, 5 por regime de plantão com escala de 24/72h.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Telma Apare-
cida Alves.

A capacidade da Unidade é para 212 presos e na data da visita, tinham 380 presos.
Foi constatado que a Unidade tem 12 celas coletivas. 
Existe posto de saúde na Unidade onde há:

• Sala para atendimento médico, mas não tem o profissional para o trabalho;
• Sala para atendimento psicológico e assistência social com os profissionais aten-

dendo no período matutino, de segunda a sexta-feira.

Em caso de atendimento médico emergencial, o preso é levado para a rede pública 
mais próxima, fora da Unidade, pela escolta. Falta material básico para atendimento de 
emergência tais como: algodão, esparadrapo, gaze, etc.

Segundo o diretor, existem aproximadamente 08 presos com idade superior a 60 
anos.

Não existe separação de presos condenados definitivamente de presos provisório.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 

roupas de cama, etc.).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar.
Foi constatado pela equipe, por entrevista com os presos, as seguintes reclamações:

• Demora na transferência para outras Unidades;
• Falta de atendimento médico;
• Falta de atendimento odontológico;
• Falta de medicamentos;
• Falta de trabalho;
• Acúmulo de presos provisório oriundos de outros Estados, cerca de 20% das vagas.

Não há assistência jurídica gratuita pela Defensoria Pública aos presos carentes.
A Unidade não oferece curso educacional.
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Por ser Unidade de alta rotatividade não há vagas para trabalho.
Foi relatado para a equipe que as visitas sociais são feitas às quintas-feiras das 9h às 17h. 

Como não há lugar reservado para as visitações íntimas elas não acontecem. 
Segundo o diretor, a visita do Ministério Público é feita semanalmente e a do Juiz 

responsável mensal.
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Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Regular

Instalações elétricas Regulares

Instalações sanitárias Regulares

Instalações de saúde Regulares

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Não tem

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Não avaliada

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Não avaliado

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
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II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 
mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 
REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO.

Constatamos que os bloqueadores de sinal de telefone celular que estão instalados 
não funcionam.

A Unidade possui detectores de metais:

• 2 tipo raquete;
• 2 tipo banqueta.

Encontramos um número expressivo de presos provisório (67) oriundos de outras 
Cidades e de outros Estados aguardando a devida transferência.

O prédio da Unidade foi recentemente inaugurado (23/12/14), mas foi constatado 
que a obra está inacabada e que a parte administrativa encontra-se com várias adapta-
ções para o funcionamento, tais como: rede elétrica, rede de telefonia, etc.

A energia que chega à Unidade é de péssima qualidade, fazendo com que ocorreram 
vários danos nos equipamentos eletrônicos, por falta do transmissor de energia exclusivo 
para a Unidade.

A segurança é precária por falta de servidores, o que ocasionou uma recente fuga 
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(16/03/15), onde abriram um buraco na tela de proteção da área de banho de sol e utili-
zaram um lençol (denominado Tereza) para escalarem o muro dos fundos do Presídio. Se 
as 4 guaritas para sentinelas estivessem todas ativas, com servidores de vigia, os agentes 
teriam evitado as fugas.

Existem 8 extintores contra incêndio para todo o prédio.
A superlotação foi um dos grandes problemas constatados.
Existe área suficiente na Unidade para ampliação, caso necessite.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente ao Centro Regional de 
Triagem. A nosso ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido 
e a Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 30 de março de 2015.
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COLÔNIA AGROINDUSTRIAL DO REGIME SEMIABERTO

A Unidade Prisional visitada foi a COLÔNIA AGROINDUSTRIAL DO REGIME SE-
MIABERTO, Colônia Agrícola e Industrial, sobre o qual passamos a relatar:

A visita ocorreu no dia 19/03/15 no período vespertino. Fomos recebidos pelo diretor 
da Unidade, o Senhor Rafael Sousa Borges, este nos acompanhou na vistoria e nos pas-
sou as informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como uma Colônia Agrícola para homens. Conta com 51 
servidores, 10 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 7 a 8 por regime de plantão com 
escala de 24/72h.

Segundo o diretor, a autoridade judicial responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. 
Wanessa Rezende Fuso.

A capacidade da Unidade é de 122 presos. Atualmente, por motivo de incêndio pro-
vocado pelos próprios reeducandos, na data da visita, tinham 330 presos. Segundo o dire-
tor, antes do incêndio, a Unidade Prisional comportava 423 reeducandos.

Foi constatado que a Unidade tem 10 alojamentos individuais e 6 alojamentos coletivos. 
Existe posto de saúde na Unidade onde há sala para atendimento médico, mas sem 

profissional para o trabalho; sala para atendimento psicológico e assistência social com os 
profissionais no período matutino, durante a semana. O atendimento médico emergencial 
é prestado pelo SAMU ou BOMBEIROS e pela escolta, quando o preso é levado para ser 
atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

Existem reeducandos maiores de 60 anos, mas o diretor não soube precisar quantos 
são na Unidade.

Foi constatado um reeducando portador de necessidade especial (cadeirante).
No momento da visita, encontramos 70 reeducandos em cela de proteção, por falta 

de convívio com os demais ou por serem autores de crimes sexuais.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 

roupas de cama, uniformes, etc.). Algumas instituições fazem doações mensais.
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar.
Segundo o diretor, e o que foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, 

as reclamações dos reeducandos são:

• falta de atendimento médico e odontológico;
• falta de medicamentos;
• superlotação.

Há assistência jurídica gratuita por parte de Defensor Público aos reeducandos carentes, 
prestada pelo Dr. Carlos Eduardo Campos Rezende.

A Unidade não oferece curso educacional, mas alguns reeducandos recebem autoriza-
ção para estudar fora da Unidade.

Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem 87 vagas para trabalho interno.
São apreendidos com frequência aparelhos de celulares e drogas de todos os 

tipos. Todos os objetos e drogas apreendidos são encaminhados para a Autoridade 
Policial competente.

Segundo o diretor, existem reeducandos que pertencem a facções criminosas na 
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Unidade prisional e que por questões de segurança ficam separados em Alas diferentes, 
porém não foram identificados pela equipe de inspeção.

Foi relatado para a equipe que as visitas social e íntima são feitas no mesmo dia, aos 
domingos das 8h às 17h. Como não há lugar reservado para as visitações íntimas, elas 
acontecem nos alojamentos e no pátio. Com frequência ocorre de a mãe levar a criança 
para visitar o pai e a criança tem de ficar no pátio com outros reeducandos, durante a visita 
íntima de sua mãe, ou tem que presenciar as relações sexuais de seus pais, dentro do 
alojamento, por falta de lugar apropriado para elas ficarem.

Segundo o diretor, o Ministério Público não visitou a Unidade neste ano. A visita do 
Juiz responsável pela Unidade foi feita no dia 05/03/15.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas* Ruins

Instalações elétricas** Ruins

Instalações sanitárias*** Ruins

Instalações de saúde Regulares

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Ruim

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Ruim

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Obs: *Com vários vazamentos nas torneiras dentro dos alojamentos.
    ** Muita gambiarra em todos os alojamentos para funcionar os equipamentos elé-

tricos tais como: panela elétrica; mergulhão; TV; rádio;, etc.
     *** Precariíssima; com esgoto acéu aberto;

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
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11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ.

A Unidade possui sete detectores de metais tipo raquete, mas não há bloqueadores 
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para celulares.
Foram destruídos por um incêndio dois alojamentos coletivos que abrigavam os ree-

ducandos que faziam trabalho externo.
Segundo relatado pelo diretor à equipe, através de sindicância aberta para apurar a 

causa do incêndio no mês de outubro/2014, descobriu-se, por entrevista com os próprios 
reeducandos remanescentes, que a causa foi a fala à imprensa do Senhor Secretário de 
Segurança Pública do Estado de Goiás – Dr. Joaquim Mesquita, – “que iria acabar com 
o regime semiaberto e implantar as pulseiras de monitoramento 24h nos reeducandos”. 
Como não foram contemplados, atearam fogo em dois alojamentos. Com a falta de vagas 
na Unidade, todos os que participaram da rebelião receberam a pulseira de monitoramento.

Ocorre que o restante dos reeducandos espera o mesmo benefício, motivo pelo qual 
existe risco iminente de uma nova rebelião aliada à superlotação e à precária segurança 
da Unidade.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR este é o relatório referente a Unidade Colônia 
Agroindustrial do Regime Semiaberto e, que dentro das condições de trabalho que a 
Administração Pública oferece ao diretor desta Unidade, ele tem desenvolvido um tra-
balho a contento.

Existe área suficiente para uma ampliação da Unidade ou até mesmo a construção 
de uma nova Unidade.

Registre-se, aqui, salvo melhor juízo, indignação quanto:

a) a estrutura da Unidade que se encontra precariíssima;
b) ao iminente risco de uma nova rebelião, para obterem as tornozeleiras de moni-

toramento;
c) as crianças na Unidade em dia de visita íntima.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 30 de março de 2015.
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NÚCLEO DE CUSTÓDIA

A Unidade Prisional visitada foi o NÚCLEO DE CUSTÓDIA, Presídio de Segurança 
Máxima, sobre o qual passamos a relatar.

A inspeção ocorreu no dia 18/03/15 no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Rodrigo Helou Rocha Carneiro, este nos acompanhou na 
vistoria e nos passou algumas das informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como uma Penitenciária de Segurança Máxima para ho-
mens. Conta com 29 servidores, 04 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 5 por regi-
me de plantão com escala de 24/72h e 12/36h.

Segundo o diretor, a Juíza responsável por Unidade é o Senhor Drª. Telma Aparecida 
Alves.

A capacidade da Unidade é de 86 presos e na data da visita, tinham 72 presos.
Foi constatado que a Unidade tem 12 celas individuais e 05 coletivas. 
Existe posto de saúde na Unidade onde há:

• Sala para atendimento médico, mas não tem o profissional para o trabalho;
• Consultório dentário montado, sem odontólogo para atendimento;
• Sala para vacinação, mas sem as vacinas;
• Sala para fisioterapia com profissional atendendo na segunda-feira e quinta-feira;
• Sala para atendimento psicológico e assistência social com os profissionais aten-

dendo no período matutino, de segunda-feira à sexta-feira.

O caso de atendimento médico emergencial, o preso é levado para a rede pública ser 
atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

Não existe separação de presos condenados definitivamente dos presos provisório.
Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 

roupas de cama, etc.).
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar.
Segundo o diretor, foi constatado pela equipe por entrevista com os presos, as se-

guintes reclamações:

• Falta de atendimento médico e odontológico;
• Falta de medicamentos;
• Falta de trabalho.

Não há assistência jurídica gratuita pela Defensoria Pública aos presos carentes.
A Unidade não oferece curso educacional.
Não há local destinado aos cultos religiosos.
Existem seis vagas para trabalho, sendo:

• 4 vagas para trabalho interno;
• 2 vagas para trabalho externo.

No momento da visita tinham 13 presos sendo submetidos à sanção disciplinar e 8 
presos no regime RDD.
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Foram apreendidos nos últimos 2 meses com os presos:

• 10 aparelhos de celulares com chips;
• Aproximadamente 150 gramas de maconha.

 Todos os objetos apreendidos foram encaminhados para a Autoridade Policial com-
petente.

Segundo o diretor, existem presos que pertencem a facções criminosas PCC e CV na 
Unidade prisional e que por questões de segurança ficam separados em alas diferentes.

Disse-me, ainda, o diretor que a última visita do MP foi no dia 17/03/15 e a do Juiz 
responsável não soube o dia certo, mas foi por volta dos dias 25 a 28 de fevereiro do cor-
rente ano.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Boa

Iluminação elétrica Regular

Iluminação solar Regular

Aeração das celas Regular

Temperatura nas celas Boa

Instalações hidráulicas Regulares

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Regulares

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Ruim

Segurança Boa

Alojamento dos agentes Ruim

Cela para isolamento Regular

Local de visitação social Ruim

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
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prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:
I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 

segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam 

provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabeleci-
mentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO.

Constatamos que os bloqueadores de sinal de telefone celular instalados não fun-
cionam e estão em fase de instalação novos equipamentos, mas sem data prevista para 
funcionamento.

A Unidade possui detector de metais tipo portal na entrada do Presídio.
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Constatamos equipamentos eletrônicos tais como: TV; Ventilador; Rádio, etc., em 
algumas celas coletivas e em outras não.

Encontramos um preso provisório de outra Cidade – Uberlândia-MG – preso em 
Itumbiara-GO, com tentativa de fuga naquela Cidade e encaminhado para Goiânia, mais 
de 3 meses preso e sem resposta judicial.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente ao Núcleo de Custódia. A 
nosso ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido e a Unida-
de encontra-se em condições regulares de promover execução penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 10 de agosto de 2015.
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PENITENCIÁRIA ODENIR GUIMARÃES

 Unidade Prisional visitada foi a PENITENCIÁRIA ODENIR GUIMARÃES, Presídio 
de Regime Fechado, sobre o qual passamos a relatar:

A inspeção ocorreu no dia 20/03/15, no período vespertino. Fomos recebidos pelo 
diretor da Unidade, o Senhor Rodrigo Marcos Vinícius Alves que nos acompanhou na vis-
toria e nos passou algumas das informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como uma Penitenciária do Regime Fechado para homens. 
A edificação é muito antiga (1962) e precária. Conta com 94 servidores, 27 trabalham na 

administração no expediente das 8h às 17h, 17 por regime de plantão com escala de 24/72h.
Segundo o diretor, a Juíza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª. Telma Aparecida Alves.
A capacidade da Unidade é de 720 presos e na data da visita, tinham 1.463 presos.
Fora constatado que a Unidade tem 10 celas individuais e 429 coletivas. 
Existe posto de saúde na Unidade que tem:

• Sala para atendimento médico, sem o profissional para o trabalho;
• Sala para atendimento psicológico e assistência social com os profissionais aten-

dendo no período matutino, de segunda a sexta-feira.

 O caso de atendimento médico emergencial, o preso é levado para a rede pública 
ser atendido na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

Não há assistência material ao preso por parte do Estado (itens de higiene pessoal, 
roupas de cama, etc.).

O uniforme é fornecido somente para quem trabalha internamente.
Os presos recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar.
Foi constatado pela equipe por entrevista com os presos:

• Falta de atendimento médico;
• Falta de medicamentos e exames.

Há assistência jurídica gratuita por parte de advogado da EMATER aos presos 
carentes.

A Unidade oferece cursos educacionais:

• Pela Secretaria de Educação do Estado (EJA – 1º ao 9º ano);
• Sistema S (SENAI, SENAC);
• Pintura;
• Costura;
• Pedreiro.

 Conta com aproximadamente 500 vagas. No momento da inspeção, constavam 50 
matriculados.

Há local destinado aos cultos religiosos.
Existem 330 vagas para trabalho, sendo:

• 160 vagas para trabalho interno;
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• 170 vagas trabalho externo.

O trabalho externo é feito fora da Unidade prisional, mas dentro do complexo (indústria).
No momento da visita tinham 23 presos sendo submetidos à sanção disciplinar e três 

no isolamento por falta de convívio com os demais presos.
Foram apreendidos com os presos no mês de fevereiro, os seguintes objetos:

• 240 aparelhos de celulares com chips;
• 13 facas;
• Aproximadamente 300 gramas de drogas diversas (maconha, crack, cocaína, etc.).

Todos os objetos apreendidos foram encaminhados para a Autoridade Policial competente.
Conforme o diretor a última visita do Ministério Público foi no dia 18/03/15 e do Juiz 

responsável no início de fevereiro do corrente ano.
Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio* Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas** Ruins

Instalações elétricas*** Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Ruins

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Ruim

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Ruim

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Ruim

Obs: * Muitas infiltrações por dentro das celas e por fora do prédio, registrada por 
filmagens.

     ** Vários vazamentos foram constados, registradas em filmagem.
     *** Gambiarra feita de marmitas e tampas de alumínio.
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Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pâ-
nico, aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos 
prestadores de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações 

preventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à se-

gurança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações 

mistas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE 

REGULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamen-
to Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico 
médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território 
nacional e dá outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos pres-

tadores de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, pos-

sam provocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes 
estabelecimentos: 

f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 
idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por 
HIV;

E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo 
para renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
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OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI ALVARÁ DE FUNCIO-
NAMENTO DA PREFEITURA.

Constatamos que os bloqueadores de sinal de telefone celular que estão instala-
dos não funcionam.

A Unidade possui detectores de metais:

• 01 tipo portal na entrada do Presídio;
• 02 Body scan (scaner corporal) em instalação;
• 04 tipo raquete.

Constatamos que em todas as celas coletivas (429) havia uma enorme rede de fia-
ção para funcionar equipamentos eletrônicos como:

• TV;
• Ventilador; 
• Rádio;
• Mergulhão;
• Panela elétrica, etc.

Toda a fiação está em estado precário e com risco iminente de provocar incêndio, devido a: 

• Gambiarras;
• Superlotação;
• Quantidade de cobertores esticados.

Em virtude dos equipamentos elétricos instalados nas celas existem quedas frequen-
tes de energia, por excesso de demanda, motivo pelo qual há vulnerabilidade e insegu-
rança da Unidade prisional, para todos os servidores, o que favorece a prática de fugas.

Segundo informação repassada pelo diretor, com a proibição da utilização do 
botijão de gás dentro da cela, houve a substituição pelo uso de mergulhões e panelas 
elétricas, para os presos prepararem suas próprias refeições; com isso, houve um au-
mento da carga demandada de energia elétrica para a Unidade. 

Faz-se necessário uma inspeção por parte DO CORPO DE BOMBEIROS, para 
aferir os riscos de incêndio, devido à quantidade de gambiarras de fios elétricos, já que 
a Unidade não possui sistema de combate a incêndio adequado, todos os hidrantes 
estão desativados por falta de manutenção e sem as devidas mangueiras, e possui 
apenas 5 extintores contra incêndio. Necessita ainda de engenheiros eletricistas para 
calcular a demanda de energia, consumida e ofertada, no sentido de evitar as frequen-
tes quedas, proporcionando segurança, não só na Unidade, mas em todo complexo 
prisional. 

Ficou claro durante a inspeção que existe em todas as Alas (A, B, C) uma praxe 
comum que é a venda de bebidas não alcoólicas, doces, cigarros, etc., denominada 
de “Cantina” onde são comercializados tais produtos, tendo como proprietários alguns 
presos, favorecendo assim a extorsão praticada por presos a outros presos. 

Constatamos que existe uma área destinada à ampliação da Unidade ou até mes-
mo para a construção de um novo presídio. 
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A Unidade é cercada por sete guaritas para sentinelas e, no momento da inspe-
ção, apenas três estavam ativadas.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR, este é o relatório referente à Penitenciária Odenir Gui-
marães. A nosso ver os trabalhos do diretor desta Unidade estão sendo bem desenvolvido 
e a Unidade encontra-se em condições regulares de promover execução penal.

Sem mais era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 30 de julho de 2015.
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A Unidade Prisional visitada foi o PRESÍDIO FEMININO, sobre o qual passamos a rela-
tar:

A visita ocorreu no dia 19/03/15 no período matutino. Fomos recebidos pela diretora da 
Unidade a Senhora Lidiane Gabrielli Rocha de Faria Leal, esta nos acompanhou na vistoria e 
nos passou algumas das informações aqui apresentadas.

A Unidade é classificada como uma Penitenciária para mulheres. Conta com 25 servido-
res, 2 trabalhando no expediente das 8h às 17h, 4 por regime de plantão com escala de 24/72.

Segundo a diretora, a Juiza responsável por fiscalizar a Unidade é Drª Telma Aparecida 
Alves.

A capacidade da Unidade é de 51 reeducandas e na data da visita, tinham 43. Portanto, 
o presídio tem vagas para abrigar outras condenadas.

Foi constatado que a Unidade tem 12 celas individuais e 5 coletivas. 
Existe posto de saúde na Unidade, mas NÃO tem sala para atendimento médico e sem o 

profissional para o trabalho; consultório dentário sem odontólogo para atendimento. Tem sala 
para atendimento psicológico e assistência social com profissionais no período matutino, du-
rante a semana. O atendimento médico emergencial é prestado pela escolta e a reeducanda 
é levada para ser atendida na rede pública mais próxima, fora da Unidade.

Não há assistência material (itens de higiene pessoal, roupas de cama, uniformes, etc.) 
à reeducanda por parte do Estado. Elas recebem cestas básicas de entidades da sociedade 
uma vez por mês e de familiares semanalmente.

As reeducandas recebem 03 refeições diárias: desjejum, almoço e jantar.
Segundo a diretora e o que foi constatado pela equipe por entrevista com as reeducan-

das, as maiores reclamações delas são a falta de atendimento médico, de medicamentos e de 
assistência jurídica.

Existe no Presídio Unidade materno-infantil. No momento da visita, encontramos uma 
reeducanda com o bebê de três meses, oriunda da Cidade de Aragarças.

Há cama e colchão para todas as reeducandas, mas o Presídio não oferece roupas de 
cama e de higiene pessoal.

Segundo a diretora, a assistência jurídica gratuita é prestada por parte de Defensor Pú-
blico às reeducandas carentes a cada 15 dias.

A Unidade oferece curso educacional pela Secretaria Estadual de Educação com 51 va-
gas, aulas regulares de segunda-feira a sexta-feira, contando com 10 matriculadas.

Há local destinado aos cultos religiosos.
Existem 63 vagas para trabalho, sendo 12 para trabalho interno e 51 trabalho externo, 

fora da Unidade, mas dentro do complexo, na indústria.
Foram apreendidas no último mês várias armas brancas, vários celulares e aproximada-

mente 500 gramas de diversas drogas: maconha, cocaína e crack. Todos os objetos apreen-
didos foram encaminhados para a Autoridade Policial competente.

Foi relatado para a equipe que as visitas social e íntima são feitas no mesmo dia, aos 
domingos das 8h às 16h. 

Segundo a diretora, a última visita do Ministério Público foi no dia 13/03/15, pela Drª. Eli-
sena, e a do Juiz responsável pelo Presídio no dia 09/03/15, pela Drª. Telma Aparecida Alves.

Fizemos avaliações das condições gerais do Presídio:
 

PRESÍDIO FEMININO
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AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

LOCAL STATUS
Estrutura do prédio Ruim

Iluminação elétrica Ruim

Iluminação solar Ruim

Aeração das celas Ruim

Temperatura nas celas Regular

Instalações hidráulicas Ruins

Instalações elétricas Ruins

Instalações sanitárias Ruins

Instalações de saúde Ruins

Limpeza em geral Regular

Cozinha dos servidores Ruim

Segurança Ruim

Alojamento dos agentes Regular

Cela para isolamento Ruim

Local de visitação social Regular

Local de visitação íntima Ruim

Foram solicitados ao diretor do Presídio os seguintes Alvarás e Certificados:

a) Certificado de Regularidade DO CORPO DE BOMBEIROS, LEI n° 15. 802/2006,de 
11 de setembro de 2006.

Art. 5º Esta Lei, as NTCBMGO e outras normas de segurança contra incêndio e pânico, 
aplicadas no Estado pelo CBMGO, constituem exigências a serem cumpridas pelos prestado-
res de serviços e pelas pessoas físicas e jurídicas responsáveis, a qualquer título:

I – pela elaboração e execução de projetos das instalações e medidas preventivas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações;

II - pelas edificações construídas ou em construção;
III – pela administração das edificações ou de áreas de risco;
IV– pela reforma, ampliação, construção, colocação ou manutenção das instalações pre-

ventivas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações;
V - pelo uso ou pela ocupação das edificações;
VI – pelo aumento na altura da edificação;
VII - pelas ações de defesa civil em âmbito municipal e estadual.
Parágrafo único. Ficam dispensadas do cumprimento das exigências relativas à segu-

rança contra incêndio e pânico as:
I – edificações de uso residencial, exclusivamente unifamiliares;
II – residências exclusivamente unifamiliares no pavimento superior de edificações mis-
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tas com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes;

OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DE RE-
GULARIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS.

b) Certificado de Vigilância Sanitária.

Conforme a PORTARIA FEDERAL N° 453, DE 1 DE JUNHO DE 1998, o Regulamento 
Técnico estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 
e odontológico, e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá 
outras providências. 

Conforme a LEI Nº 16.140, DE 02 DE OUTUBRO DE 2007.
Art. 115. Sujeitam-se ao controle e à fiscalização sanitária os estabelecimentos prestado-

res de serviço de saúde e correlatos.
§ 1º Para os fins deste artigo, são estabelecimentos:
II – correlatos aqueles que exerçam atividades que, direta ou indiretamente, possam pro-

vocar danos ou agravos à saúde da população, abrangendo os seguintes estabelecimentos: 
f) os de hospedagem de qualquer natureza, casas de atendimento a crianças, jovens, 

idosos, repouso, dependentes químicos, deficientes físicos e mentais, soropositivos por HIV;
E o DECRETO ESTADUAL Nº 8.252, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, fixa prazo para 

renovação de alvará sanitário a ser emitido pela Secretaria do Estado de Goiás.
OBS: CONFORME O DIRETOR, O PRESÍDIO NÃO POSSUI CERTIFICADO DA VIGI-

LÂNCIA SANITÁRIA.

c) Alvará de Funcionamento da Prefeitura.
OBS: CONFORME A DIRETORA O PRESÍDIO NÃO POSSUI ESTE ALVARÁ DE FUN-

CIONAMENTO.

Constatamos que estão sendo instalados bloqueadores novos, mas sem data prevista 
para funcionamento.

A Unidade possui dois detectores de metais tipo raquete sem funcionamento (estraga-
dos), dois tipos banqueta, adquiridos recentemente.

Constatamos que nas celas coletivas e nas individuais havia equipamentos eletrônicos 
como TV; ventilador; rádio, etc.

Senhor JUIZ-CORREGEDOR este é o relatório referente ao Presídio Feminino, e que 
dentro das condições de trabalho que a Administração Pública oferece à diretora desta Unida-
de, ela tem desenvolvido um trabalho a contento.

Queríamos deixar aqui registrado, salvo melhor juízo, que a quantidade de servidores 
trabalhando nesta Unidade é insuficiente, necessitando de mais 1 para o expediente e de mais 
2 por cada plantão.

Sem mais, era o que tínhamos a relatar sobre esta Unidade Prisional.

Goiânia, 30 de março de 2015.
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ANÁPOLIS

Interior cela mod. respeito Presos fazendo artesanato na cela

Presos trabalhando na confecção de pastas

Quadra de esportes e musculação
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CAMPOS BELOS

Banheiro dentro de cela

Parede dentro de cela

Teto de madeira da cela
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CAVALCANTE

Cela

Preso
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CRISTALINA

Interior da cela 1

Interior da cela 2

Interior da cela 3
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GOIÂNIA - CENTRO DE TRIAGEM

Buraco na tela fuga Guarita de sentinela

Presos em banho de sol
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GOIÂNIA - CENTRO DE TRIAGEM

Tereza 2

Procedimento para revista Tereza 1
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GOIÂNIA - COLÔNIA

Alojamento incendiado pelos presos Beliches danificadas pelo fogo

Teto do alojamento danificado pelo fogo Interior do alojamento A após rebelião
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GOIÂNIA - COLÔNIA

Transformador do alojamento B

Interior do alojamento B Interior incendiado
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GOIÂNIA - CPP - 1ª VISTORIA

Ala de triagem CPP Lixo sem ser recolhido

Infiltração no teto de um dos pavilhões dos presos CPP

Presos em tratamento de tuberculose Presos em tratamento de tuberculoseCela de convívio para 8 presos
e tinham 24
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GOIÂNIA - CPP - 1ª VISTORIA

Infiltração no teto dentro da sala dos agentes Presos com Hanseníase

Cela de seguro para autores de crimes sexuais 1 Cela de seguro para autores de crimes sexuais 2
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GOIÂNIA - CPP - 2ª VISTORIA

Caixas que acondicionam as marmitas

Comida a ser entregue aos presos

Comida sendo entregue

Interior do posto de saúde
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GOIÂNIA - CPP - 2ª VISTORIA

Lixo não recolhido

Presos mostrando a comida quando chega

Preso fazendo o pagamento da marmita

Infiltração dentro do posto de saúde
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GOIÂNIA - POG

2° pavimento ala C Pátio do banho de sol 1

Corredor de entrada dos pavilhões

Fundos da penitenciária 1 Fundos da penitenciária 2 Fundos da penitenciária 3
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GOIÂNIA - POG

Interior da ala C

Local para visita íntima 2

Local para visita íntima 2

Local para visita íntima 1

Pátio de banho de sol 2
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GUAPÓ

Banho de sol

Gambiarra na cela

Interior da cela 2

Interior da cela 1



499

JARAGUÁ

Interior da cela

Parede interna da cela
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LUZIÂNIA - CPP

Interior da cela 1

Interior da cela 3

Interior da Unidade

Interior da cela 4 Interior da cela 5

Interior da cela 2
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LUZIÂNIA - FEMININO

Banho de sol Interior da cela 1

Interior da Unidade

Interior da cela 3 Unidade materno-infantil

Interior da cela 2
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LUZIÂNIA - SIS

Culto evangélico

Interior da Unidade

Horta 1

Reeducando trabalhando na horta

Horta 2

Área externa da Unidade

Membros do PCC - 1° e 2°
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NIQUELÂNDIA

Posto de saúde

Sala de aula
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PADRE BERNARDO

Presos no banho de sol 1

Presos no banho de sol 2

Semiaberto
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PLANALTINA

Ala interior

Gambiarra na cela Interior da cela 1

Interior da cela 2

Interior da cela da ampliação Interior da cela

Interior da cela 3
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PLANALTINA

Preso com problemas de saúde - pele

Teto do interior da Unidade

Teto do banho de sol

Preso mostrando a comida
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PORANGATU

Área interna

Fábrica de rodos Laje 1 - ampliação da Unidade

Parte inferior da laje 1

Parte inferior da laje 2
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POSSE

Fábrica de tijolos
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SÃO DOMINGOS

Gambiarra de instalação elétrica

Interior da Unidade

teto da Unidade
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SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

Interior da cela - maternidade 1

Interior da cela - maternidade 2

Kit refeição que o preso recebe

Projetos sociais desenvolvidos

Preso recebendo jantar
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TRINDADE

Ala dos presos provisório e fechados

Fábrica de blocos e semiaberto 2

Reeducando trabalhando na horta

Vista externa

Semiaberto

Hortaliça

Fábrica de blocos e semiaberto 1
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VALPARAÍSO

Distribuição da janta

Interior da cela 1

Interior da cela 3

Interior da cela 2

Interior da cela 4

Fábrica de tijolos
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Em 17 de março de 2015, com intuito de cumprir o macrodesafio do aprimoramento da 
Justiça Criminal, definido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, sob a coordenação do 
1º Juiz Auxiliar da Corregedoria, Dr. Átila Naves Amaral, teve início a inspeção e fiscalização 
das Unidades Prisionais do Estado de Goiás. Para executar o trabalho foram designados os 
Assessores do GMF/GO, Sérgio Luiz Monteiro Marques e Divino Rodrigues.

As inspeções principiaram-se pelas Unidades do Complexo Penitenciário de Aparecida 
de Goiânia com duração de aproximadamente sete meses. 

Foram visitadas 180 cidades, entre comarcas e distritos, e percorridos 26.000 km. Em 
cada unidade inspecionada, colheram-se informações acerca de:

• Estrutura Física;
• Capacidade e ocupação;
• Perfil dos presos e sua população;
• Assistência material;
• Assistência à saúde;
• Assistência jurídica;
• Assistência educacional;
• Assistência social;
• Assistência religiosa;
• Trabalho;
• Disciplina;
• Visitas.

Para coleta dos dados foram realizadas vistorias nas partes internas e externas das 
Unidades Prisionais e entrevistas com o diretor, os presos, servidores e alguns Juízes 
responsáveis pela execução de cada região, além de registros fotográficos e de vídeo. 

Segundo dados do ano de 2014, do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, processo 
2014.02.00.000639-2, a população carcerária brasileira, incluindo a prisão domiciliar, girava 
em torno de 711.463 presos, com disponibilidade de 357.219 vagas, ou seja, déficit de 354.244 
vagas. A mesma pesquisa aponta o estado de Goiás com uma população carcerária de 13.117 
presos e somente 8.361 vagas, déficit de 4.756 vagas incluindo a prisão domiciliar.

Após finalizadas as inspeções foram identificadas as seguintes situações:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 17 de março de 2015, sob a coordenação do 1º Juiz Auxiliar da Corregedoria, Dr. 
Átila Naves Amaral, teve início a inspeção e fiscalização das Unidades Prisionais do Estado 
de Goiás. Para executar o trabalho foram designados os Assessores do GMF/GO, Sérgio Luiz 
Monteiro Marques e Divino Rodrigues.

As inspeções principiaram-se pelas Unidades do Complexo Penitenciário de Aparecida 
de Goiânia com duração de aproximadamente sete meses. 

Foram visitadas 180 cidades, entre comarcas e distritos, e percorridos 26.000 km. Em 
cada unidade inspecionada, colheram-se informações acerca de:

• Estrutura Física;
• Capacidade e ocupação;
• Perfil dos presos e sua população;
• Assistência material;
• Assistência à saúde;
• Assistência jurídica;
• Assistência educacional;
• Assistência social;
• Assistência religiosa;
• Trabalho;
• Disciplina;
• Visitas.

Para coleta dos dados foram realizadas vistorias nas partes internas e externas das 
Unidades Prisionais e entrevistas com o diretor, os presos, servidores e alguns Juízes respon-
sáveis pela execução de cada região, além de registros fotográficos e de vídeo. 

Segundo dados do ano de 2014, do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, processo 
2014.02.00.000639-2, a população carcerária brasileira, incluindo a prisão domiciliar, girava 
em torno de 711.463 presos, com disponibilidade de 357.219 vagas, ou seja, déficit de 354.244 
vagas. A mesma pesquisa aponta o estado de Goiás com uma população carcerária de 13.117 
presos e somente 8.361 vagas, déficit de 4.756 vagas incluindo a prisão domiciliar.

Após finalizadas as inspeções foram identificadas as seguintes situações:

• Capacidade (vagas): 7.909;
• Ocupação: 15.965.

 GRÁFICO

• Vagas apontadas pelo CNJ/2014: 8.361;
• Vagas identificadas na inspeção/2015: 7.909;
• Diminuição de vagas: 450.

Em relação aos dados apresentados pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça em 
2014, houve uma diminuição de vagas disponíveis para o ano de 2015 e ainda crescimen
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• Homens: 15.182;
• Mulheres: 783.

• Vagas apontadas pelo CNJ/2014: 8.361;
• Vagas identificadas na inspeção/2015: 7.909;
• Diminuição de vagas: 450.

Em relação aos dados apresentados pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça em 
2014, houve uma diminuição de vagas disponíveis para o ano de 2015 e ainda crescimento 
da população carcerária em torno de 17%. 

• População carcerária incluindo a prisão domiciliar/CNJ-15: 13.117;
• População carcerária não incluindo a prisão domiciliar/trabalho: 15.965;
• Aumento da população carcerária: 2.848.

Pode-se atribuir esse aumento da população carcerária aos altos índices de 
criminalidade e à falta de investimentos em segurança pública por parte do estado.

Vejam-se dados colhidos durante o trabalho de inspeção:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

to da população carcerária em torno de 17%. 

• População carcerária incluindo a prisão domiciliar/CNJ-15: 13.117;
• População carcerária não incluindo a prisão domiciliar/trabalho: 15.965;
• Aumento da população carcerária: 2.848.

Pode-se atribuir esse aumento da população carcerária aos altos índices de crimina-
lidade e a falta de investimentos em segurança pública por parte do estado.

Sexo:

• Homens: 15.182;
• Mulheres: 783.

 GRÁFICO

*Dados colhidos durante a inspeção.

Regimes:

• Condenados: 7.473;
• Provisórios: 8.671;
• Semiaberto: 1.352;
• Aberto: 366;
• Medida de segurança: 05

GRÁFICO

*Dados colhidos durante a inspeção.
 
Esses dados referem-se aos presos inseridos nas Unidades Prisionais. Em muitas 

Comarcas não existem os regimes: semiaberto e aberto, daí os presos de tais regimes são 
colocados em liberdade por falta de local adequado para o cumprimento do restante de suas 
penas e são controlados diretamente pelo Juiz da execução, sem passar por estatística.

Identificou-se que 5% do total da população carcerária são presos com idade su-
perior a 60 anos e, que na maioria, são acusados de crimes sexuais. A idade média dos 
encarcerados é de 18 a 28 anos, grande parte autores de crimes contra o patrimônio me-
diante violência e tráfico de drogas.

Não constatou-se, em quase todas as Unidades fiscalizadas, separação de presos provi-
sórios dos condenados, conforme a natureza do delito, primários dos reincidentes, etc.

Quanto ao à assistência material do Estado aos presos nas Unidades, com exceção 
em algumas, esta não é efetiva, uma vez que não existe há atendimento básico à saúde 
e higiene.

aos presos nas unidades, com exceção de algumas, não foi detectada assistência 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Condenados: 7.473;
• Provisórios: 8.671;
• Semiaberto: 1.352;
• Aberto: 366;
• Medida de segurança: 05.
 
Esses dados referem-se aos presos inseridos nas Unidades Prisionais. Em muitas 

Comarcas não existem os regimes: semiaberto e aberto, daí os presos de tais regimes são 
colocados em liberdade por falta de local adequado para o cumprimento do restante de suas 
penas e são controlados diretamente pelo Juiz da execução, sem passar por estatística.

Identificou-se que 5% do total da população carcerária são presos com idade 
superior a 60 anos, estes, na maioria, são acusados de crimes sexuais. A idade média 
dos encarcerados é de 18 a 28 anos, grande parte autores de crimes contra o patrimônio 
mediante violência e tráfico de drogas.

Não se constatou, em quase todas as Unidades fiscalizadas, separação de presos 
provisórios dos condenados, conforme a natureza do delito, primários dos reincidentes, etc.

Quanto à assistência material aos presos nas Unidades, exceto em algumas, esta 
não é efetiva, uma vez que não existe atendimento básico à saúde e higiene.

Outrossim, a assistência jurídica não é prestada, de modo eficaz aos presos. Além 
disso, o quadro de pessoal nem sempre conta com servidores capacitados e concursados.

Em relação à assistência à saúde, não existem postos de saúde nas Unidades; em 
casos de emergência, geralmente, os presos são atendidos em unidade de saúde fora 
dos presídios. Em poucas Unidades foi constatada a existência de atendimento médico, 
odontológico, psicológico e assistência social. As principais dificuldades encontradas pela 
administração penitenciária para dar assistência à saúde aos presos são a falta de efetivo 
e de medicamentos quando prescritos pelo médico.

Já quanto à assistência educacional aos presos, existe, embora de forma precária, 
uma tentativa por parte do Estado em disponibilizar ao reeducando a alfabetização, e em 
algumas unidades o ensino médio; entretanto, na maioria das Unidades Prisionais em que 
foram identificadas salas de aulas e, ainda, quando são disponibilizadas poucos presos se 
dispõem a estudar.  

Há vagas para trabalho remunerado aos presos disponibilizadas pelo Estado, por 
empresas privadas dentro de unidades prisionais, e ainda pelo serviço público. No entanto, 
apenas 5% do total de presos encarcerados recebem esse benefício. Em grande parte das 
Unidades Prisionais, encontramos presos fazendo trabalho de artesanato em troca de 
remição.

Quanto à disciplina dos reeducandos, de um modo geral, é regular. 
Ressalte-se que em várias unidades constatou-se apreensão de objetos proibidos tais 

como: aparelhos celulares, drogas, facas artesanais, etc. Poucos foram os procedimentos 
disciplinares autuados e registrados nos prontuários dos presos faltosos.

As fugas são mais frequentes nas Unidades de grande porte e onde há superlotação.
No que se refere às visitas mensais do Juiz de execução penal e do membro do 

Ministério Público, verificou-se que 90% deles fazem visitas regulares às Unidades; quanto 
à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, nada constatou.

Foi ainda constatado que as Unidades Prisionais recebem auxílio. Em todas elas, 

do Estado aos presos no atendimento básico à saúde, higiene e assistência jurídica, 
bem como a presença de servidores capacitados e concursados. 

A assistência à saúde aos presos existe em todas as Unidades nos casos de urgên-
cia, onde, geralmente, os presos são atendidos em unidade de saúde fora da unidade 
prisional. Em poucas Unidades foi constatada a existência de atendimento médico, odon-
tológico, psicológico e assistência social. As principais dificuldades encontradas pela ad-
ministração penitenciária para dar assistência à saúde aos presos são a falta de efetivo e 
de medicamentos quando prescritos pelo médico.

Já em relação à assistência educacional aos presos existe, embora de forma precá-
ria, uma tentativa por parte do Estado em disponibilizar ao reeducando a alfabetização, e 
em algumas unidades o ensino médio, entretanto, não é na maioria das Unidades Prisio-
nais que foram identificadas salas de aulas e, ainda, quando são disponibilizadas poucos 
presos se dispõem a estudar.  

Há vagas para trabalho remunerado aos presos disponibilizadas pelo Estado, por 
empresas privadas dentro de unidades prisionais, e ainda pelo serviço público. No entan-
to, apenas 5% do total de presos encarcerados recebem esse benefício. Em grande parte 
das Unidades Prisionais encontramos presos fazendo trabalho de artesanato em troca de 
remição.

A disciplina dos reeducandos de um modo geral é boa. 
Em várias unidades constatou-se apreensão de objetos proibidos tais como: apare-

lhos celulares, drogas, facas artesanais etc. Poucos foram os procedimentos disciplinares 
autuados e registrados nos prontuários dos presos faltosos.

As fugas são mais frequentes nas Unidades de grande porte e onde há superlotação.
Quanto às visitas mensais do Juiz de execução penal e do membro do Ministério 

Público verificou-se que 90% deles fazem visitas regulares às Unidades, quanto à OAB – 
direitos humanos, nada foi constatado.

Um detalhe que chamou a atenção da equipe foi em relação à ajuda as Unidades. 
Em quase todas as unidades que tiveram necessidade de fazer algum reparo na manu-
tenção, ampliação ou reforma (da estrutura do prédio ou viatura), as mesmas foram rea-
lizadas com auxílio de verbas do Judiciário, oriundas de transações penais, ao Conselho 
da Comunidade. Ao Estado ficou a parte de custeio de alimentação e o pagamento dos 
servidores. Grandes reformas e ampliações foram realizadas com a ajuda do Conselho da 
Comunidade.

Algumas Unidades estão alocadas em prédios precários (antigas delegacias de po-
lícias), no centro da cidade. De modo geral, a estrutura física dos presídios está bastante 
ruim e não atendem as exigências da Lei de Execução Penal. 

Portanto, constatou-se que o sistema prisional do Estado de Goiás, como em todo 
o Brasil, está com sérios problemas, desde estrutura física até a superlotação, e se faz 
necessário um investimento por parte do Governo do Estado na construção de novas e 
modernas unidades prisionais, bem como na correta manutenção das já existentes. 

Goiânia, 19 de Novembro de 2015.
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onde houve necessidade de reparos na manutenção, de ampliação ou reforma (estrutura 
do prédio ou viatura), estes foram realizados com auxílio de verbas do Judiciário, oriundas 
de transações penais, ao Conselho da Comunidade. Ao Estado ficou a parte de custeio 
de alimentação e o pagamento dos servidores. Grandes reformas e ampliações foram 
realizadas com a ajuda do Conselho da Comunidade.

Algumas Unidades estão alocadas em prédios precários (antigas delegacias 
de polícias), no centro da cidade. De modo geral, a estrutura física dos presídios está 
bastante ruim e são exíguos todos os tipos de assistência aos presos, o que não atende 
as exigências da Lei de Execução Penal. Nem mesmo o quadro o quadro de pessoal das 
Unidades é formado de acordo com as normas que definem a Administração Pública.

Diante do exposto, consoante constatado, no Plano de Trabalho do Grupo de 
Monitoramento e Fiscalização, instituído com o objetivo de inspecionar o Sistema 
Prisional do Estado, conforme determinado na Resolução n°96 do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, a Corregedoria-Geral de Justiça apresenta ao Poder Executivo Estadual 
as seguintes sugestões: investimento na estrutura física dos presídios, a exemplo de 
manutenção; ampliação, com o propósito de solucionar a grave situação  da superlotação; 
incremento de pessoal; instituição de equipes multidisciplinares; mecanismos para criação 
de vagas de trabalho ao preso; efetividade às assistências médica, odontológica, social 
e psicológica; prestação de assistência material para as necessidades pessoais, como 
higiene e alimentação; implantação de projetos de apoio educacional e de formação 
profissional, porquanto é dever do Estado zelar pela integridade das Unidades Prisionais.

Acrescente-se, por fim, que esta Corregedoria-Geral da Justiça, alinhada ao 
Plano Estratégico Nacional e ao do Tribunal de Justiça de Goiás, por meio do Grupo de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional, continuará a inspecionar o Sistema 
Prisional do Estado, com o objetivo de fiscalização e proposta de soluções dos problemas 
encontrados em parceria com os órgãos envolvidos nessa questão, afim de dar cumprimento 
ao Macrodesafio do Aprimoramento da Gestão Criminal, consoante diretrizes do Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ, sem jamais perder de vista os valores do compometimento, da 
responsabilidade, orientação, gestão compartilhada, ética e transparência no cumprimento 
de sua missão institucional.

Goiânia, 19 de Janeiro de 2016.

ÁTILA NAVES AMARAL
1° Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Coordenador-Geral do GMF de Goiás

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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