
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
PENITENCIÁRIA I DE VILA VELHA- PIVV

ORDEM DE SERViÇO N° 034/2013 - DE 12 de julho de 2013.

SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES
Diretora de unidade pela Penitenciária I de
Vila Velha, no uso de suas atribuições legais,
etc ...

RESOLVE

.,. Todo preso antes de sair para escolta e chegar de transferência deverá ser conduzido
imediatamente ao Body Scan;

.,. Equipe A: revista durante o banho de sol em todas as celas da galeria A (estrutura
paredes e policarbonato), relatar em livro horário, ocorrências, e responsáveis pela
revista .

.,. Equipe B: revista durante o banho de sol em todas as celas da galeria B (estrutura
paredes e policarbonato), relatar em livro horário, ocorrências, e responsáveis pela
revista .

.,. Equipe c: revista durante o banho de sol em todas as celas da galeria C (estrutura
paredes e policarbonato), relatar em livro horário e ocorrências, e responsáveis pela
revista .

., Equipe D: revista durante o banho de sol em todas as celas da galeria Seguro I TR e
Isolamento (estrutura paredes e policarbonato), relatar em livro horário, ocorrências e
responsáveis pela revista .

.,. Todas as galerias revista no alambrado e bueiro antes e depois no procedimento do
banho de sol, relatar em livro horário, ocorrências e responsáveis pela revista .

.,. Caso não tenha o quantitativo para segurança dos agentes, dos Internos, enfim da
Unidade, o banho de sol será substituidopor convívio e deverá ser registrado no livro de
ocorrência.

,.. Intensificar as rondas durante o banho de sol, com a moto e viatura se possível.

,.. HIGIENIZAÇÃO toda sexta-feira dia ela limpeza das galerias e celas de toda a
unidade: deverá ser entregue às 08horas material de limpeza, após os trabalhadores da
cela íO'1 deverão retirar o excesso que escorrer das celas da galeria.
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, Na sexta- feira será entregue prestobarba ás 08horas e ser recolhido até as 11hora~,
a todas as ,galerias e deverá ser conferido Ror unidadê.- e verificado a_existência das
lâminas, necessário ser registrado em livro os responsáveis pela entrega do material;

, Na sexta- feira será o dia do corte de cabelo e unha, galeria A, B, C, ISO e Seguro.

, No momento em que o preso chegar na U,P antes dele entrar para a galeria deverá
ser realizado a higienização do mesmo (Cabelo, barba e unha) e tirar fotos para
cadastro no Infopen, nesse dia não haverá banho de sol e nem convívio para o mesmo,

.,. O servidor Paulo Henrique é responsável em tirar as fotos para o cadastro do infopen
acompanhado do Chefe de Segurança e na ausência deste o Chefe de Equipe;

.,. Troca de cela somente com autorização do Chefe de Segurança ou em casos
excepcionais os Chefes de Equipe nos finais de semana, feriados e a noite após a troca
comunicar imediatamente ao Chefe de segurança;

., Observar diariamente buracos na tela do alambrado que possa comprometer a
segurança e relatar no livro de ocorrência .

.,. No periodo da noite intensificar a segurança no posto Alfa;

.,. Toda gestante ou menor que vier visitar seus familiares após a visita deverá passar
no body scan;

.,. Nos dias de visita social a visita deverá chegar primeiro no pátio para a visita e após o
interno;

.,. A visita do sexo masculino deverá ser carimbada no braço na parte interna abaixo da
camisa e ao sair da Unidade deverá mostrar o carimbo e após sua identificação será
entregue;
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Diretora de Unidade
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