
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
 

ATO DO SECRETÁRIO 
 

RESOLUÇÃO SEAP Nº 809 DE 24 DE MARÇO DE 2020 
 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GABINETE DE 
CRISE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PRISIONAIS 
DECORRENTE DO COVID-19 (NOVO 
CORONAVÍRUS). 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 30, I, 70, I e IV, e 17 do Decreto-Lei nº 239, de 
21.07.75, do Estado do Rio de Janeiro, SEI-210001/000872/2020, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- que compete à Secretaria de Administração Penitenciária desenvolver, coordenar e 
acompanhar as atividades pertinentes á administração penitenciária;  
 
- a classificação da situação mundial do novo CORONAVÍRUS (Covid-19) como pandemia 
significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma 
simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão 
interna; 
 
- a necessidade de adoção de ações coordenadas para enfrentamento da Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional, Estadual, Municipal e Internacional, decorrente do 
CORONAVÍRUS (Covid-19); 
 
- que cabe à administração pública reduzir as possibilidades de contágio do CORONAVÍRUS 
(Covid-19); 
 
- o Decreto Federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, o qual dispõe sobre a declaração 
de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN e institui a Força 
Nacional do Sistema Único de Saúde - FN-SUS; 
 
- o Decreto Estadual nº 46.973, de 16 de março de 2020 que reconheceu a situação de 
emergência no Estado do Rio de Janeiro; 
 
- o Decreto Estadual nº 46.969 de 12 de março de 2020, o qual criou um Gabinete de crise 
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro; e 
 
- a Resolução SEAP nº 804, de 16 de março de 2020, que estabelece as rotinas de 
funcionamento dos órgãos no âmbito da Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária para enfrentamento da emergência de saúde pública provocada pelo 
Coronavírus (COVID-19); 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica instituído o Gabinete de Gestão de Crise da Secretaria de Administração 
Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, para adoção de medidas de enfrentamento das 
emergências no âmbito do sistema prisional estadual, decorrente do novo CORONAVÍRUS 
(Covid-19). 
 



Art. 2°- O Gabinete de Gestão de Crise será formado para gerir todas as necessidades 
administrativas, estratégicas e técnicas do sistema prisional, com a finalidade de evitar a 
disseminação do novo CORONAVÍRUS (Covid-19). 
 
Art. 3° - De forma excepcional, diante da atual situação emergencial, será de atribuição do 
Gabinete de Gestão de Crise: 
 
I- alterar resoluções pretéritas; 
 
II- decidir sobre contratações públicas, de qualquer espécie, inclusive as de natureza 
emergencial, do artigo 24 da Lei n° 8.666/93; 
 
III- decidir sobre questões médicas e sanitárias.  
 
Art. 4º - O Gabinete de Gestão de Crise, presidido pelo Secretário de Estado de 
Administração Penitenciária, será composto por pelo menos um represente da: 
 
I – Chefia de Gabinete; 
 
II – Subsecretaria de Tratamento Penitenciário; 
 
III – Subsecretaria de Gestão Operacional; 
 
IV – Subsecretaria de Gestão, Finanças e Planejamento; 
 
V – Superintendência Operacional da Subsecretaria de Gestão Operacional. 
 
§1º - Na ausência do Presidente, fica designada a Chefia de Gabinete como seu substituto. 
 
§2º- A indicação dos membros, de que trata o caput, deverá ser feita diretamente ao 
Presidente do Gabinete de Gestão de Crise e, na ausência de um dos membros, este 
poderá indicar seu respectivo substituto. 
 
Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Rio de Janeiro, 24 de março de 2020 

 
ALEXANDRE AZEVEDO DE JESUS 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária 
 


