
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

 

ATO DO SECRETÁRIO 

 

RESOLUÇÃO SEAP N.º897                           DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021                                                                                                              

 

  

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 
GRUPO DE TRABALHO PARA 
FORMALIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE 
ATIVIDADES DAS CANTINAS NAS 
UNIDADES PRISIONAIS. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no 
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei nº.7.210, de 11 
de julho de 1984, tendo em vista a imprescindibilidade de disciplinar a atividade 
comercial de cantina no âmbito das unidades prisionais, Processo nº SEI-
210001/003410/2021. 

 

CONSIDERANDO: 

 

- que Administração Pública tem o poder-dever de acompanhar e fiscalizar as 
atividades praticadas dentro das unidades prisionais; 

- que existe a necessidade de controle dos itens comercializados, bem como 
de sua qualidade, distribuição e preço; 

- que  o Art. 13, da Lei  nº. 7.210, de 11 de julho de 1984, que dispõe: 

“O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos 
nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de 
produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração.” 

- que a concessão de uso demonstra condições de competitividade e o 
empreendimento tem por fim o lucro monetário, devendo, portanto, ser 
observado o que preceitua a Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993.  

 

RESOLVE: 

 

Art.1º. – Fica instituído o Grupo de Trabalho tendo como Membros: 

 

I – Chefe de Gabinete 

II -  Subsecretário de Gestão Operacional 



III – Subsecretário de Administração 

IV -  Gestor do Fundo Especial Penitenciário 

 

Parágrafo Único -  O Grupo de Trabalho terá como Presidente o Chefe de 
Gabinete /SEAP 

 

Art. 2º - Poderão ser convidados a participar das reuniões representantes de 
outros setores da SEAP, com o objetivo de fornecer esclarecimentos 
pertinentes ao tema do Grupo de Trabalho. 

 

Art. 3º - O Grupo de Trabalho disporá de 60 dias para apresentar resultados 
conclusivos, podendo o prazo ser prorrogado por mais 30 dias. 

 

Art. 4º.  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021. 

  

 

  

 

FERNANDO VELOSO 

Secretário de Administração Penitenciária 

 


