


















ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ- DEPEN 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE MARINGÁ 

GABINETE 
para uso nos pátios de sol banquetas ou cadeiras plásticas para uso dos PPL e visitantes; 

sendo que em parlatórios e outros espaços restritos em que não seja possível garantir o 

afastamento entre as pessoas, recomenda-se o uso de anteparos de material liso e 

transparente e de fácil higienização. 

Art. 19º Caberá ao Diretor de Penitenciária emitir Ordem de Serviço, com o cronograma de 
revezamento entre as galerias, alojamentos e blocos dos dias da semana para as visitas 

presenciais constantes na presente Portaria, em virtude do retomo gradual; o rodízio não 

ocorrerá em período inferior a dois meses; sendo que para que evite aglomerações e 

visando promover a visita presencial ao maior número de PPL e elevação nos níveis de 

segurança, fica autorizada o fracionamento nas penitenciárias em dois períodos, manhã e 

tarde. 

Art. 20º Quaisquer descumprimentos das normas estabelecidas nesta Portaria para as 
visitas presenciais, ensejará a interrupção da visita, a suspensão da credencial de visitas por 
no mínimo 06 (seis) meses, e ao preso a procedimento administrativa disciplinar. 

Art. 21 º Nos casos em que houver a constatação de surto em cadeias públicas, as visitas 
presencias ficarão suspensas imediatamente enquanto perdurar o período de quarentena 
(não inferior a 14 dias), nas unidades penitenciárias, a interrupção nas visitas presenciais 
ocorrerá para a galeria e/ou alojamento e/ou bloco em que for constatado o surto; 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, considera-se a detecção de surto, quando 02 (duas) 

pessoas privadas de liberdade forem detectadas com diagnóstico positivo para o 

SARS/COv2 em teste RT-PCR. 

Art. 22º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se a Portaria nº 

003/2021. 

MARINGÁ, 04 de novembro de 2021. 
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Luciano Marcelo Simões de Brito, 
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