
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

ATO DO SECRETÁRIO 

 

RESOLUÇÃO SEAP N.º889                             DE 02 DE SETEMBRO DE 2021                                                                                                     

   

APROVA A LOGOMARCA DA 

UNIDADE DE MONITORAÇÃO 

ELETRÔNICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais, e tendo em vista o que consta no processo SEI-
210001/002641/2021. 

- Considerando a necessidade de homologação da logomarca para 
padronização da representatividade da Unidade de Monitoração Eletrônica 

 Resolve: 

 Art. 1º Aprovar a logomarca da Unidade de Monitoração Eletrônica da 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro 
(SEAP/UNIME), criada pelo Decreto nº 47.571, artigo 1º, VIII de 16 de abril de 
2021, cujas características e descrições heráldicas da logomarca aprovada, 
constam do Anexo I desta Resolução. 

 Art. 2º A logomarca poderá ser utilizada na forma de gravura, para 
personalização de cartazes, cartas, cartões, convites, certificados, envelopes, 
objetos, placas, souvenires e outros eventos em que a Monitoração Eletrônica 
esteja patrocinando, apoiando ou realizando, assim como em uniformes e 
outros meios previamente aprovados. 

 Art. 3º A logomarca terá 03 centímetros de largura e altura e serão variáveis 
de acordo com a finalidade, mantendo-se a originalidade da figura. 

 Parágrafo único. Para utilização nos casos previstos no caput deste artigo, a 
utilização será exclusiva para os servidores lotados na Unidade de Monitoração 
Eletrônica (SEAP/UNIME). 

 Art. 4º A logomarca será apresentada na forma do Anexo I da presente 
Resolução 



 Art. 5º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação 

Art. 6º Os casos não previstos na presente resolução serão decididos pelo 
Secretário desta Pasta. 

Art. 7° Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2021 

 

 
 

FERNANDO VELOSO 
 

Secretário de Administração Penitenciária 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

 

BRASÃO 

 

1 – DESCRIÇÃO 

- A logomarca será em forma de circunferência, com as seguintes 

características. 

  

2 – DIMENSÃO  

- A circunferência terá 3 cm. Fundo branco e na cor preta. 

  

3 – SIMBOLOGIA 

- O satélite e a tornozeleira fazem referência ao Sistema de Monitoração 

Eletrônica de Pessoas. 

- O homem e o notebook fazem referência ao trabalho de análise, 

acompanhamento e fiscalização realizada. 

- A linha pontilhada faz referência da comunicação interligada entre o 

equipamento de tornozeleira o satélite e o analista. 

 


