Recibo de cadastro de inspeção

PASSO 1
Dados gerais de cadastro
Responsável

USU4BF3D6BC4377B

Data da Informação

29/07/2019

Mês/Ano referência

Julho / 2019

Orgão

ALTAMIRA

Estabelecimento

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALTAMIRA

PASSO 2
Administração do estabelecimento
Quantidade de computadores

4

Acesso à internet?

Sim

Alimentação do INFOPEN

ADEQUADA

Gestão
Pública

Sim

Parceria Pública-Privada

Não

Método APAC?

Não

Pessoal
Terceirização parcial?

Não

Terceirização total?

Não

Voluntariado?

Não

Quantidade de agentes penitenciários

33

PASSO 3
Dados gerais da inspeção
Estabelecimento destinado a presos do sexo masculino?

Sim

Estabelecimento destinado a presos do sexo feminino?

Não

Estabelecimento para presos provisórios?

Sim

Estabelecimento para cumprimento de pena?

Sim

Estabelecimento para tratamento de saúde?

Não

Tratando-se de estabelecimento para cumprimento de pena, destina-se a:
Regime Fechado

Sim

Regime Semiaberto

Sim

Regime Aberto

Não
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PASSO 4
Quantitativos
Situação do Estabelecimento Penal

Feminino

Masculino

Capacidade projetada

0

163

Lotação atual

0

311

Capacidade para presos em celas de proteção

0

0

Capacidade para presos em cumprimento de RDD

0

0

Quantidade de vagas oferecidas para trabalho interno

0

43

Quantidade de vagas oferecidas para trabalho externo

0

5

Quantidade de vagas oferecidas para estudo na unidade

0

0

Presos provisórios

0

0

Presos Estrangeiros

0

0

Presos Indígenas

0

0

Presos em cumprimento de pena no regime fechado

0

289

Presos em cumprimento de pena no regime semiaberto

0

22

Presos em cumprimento de pena no regime aberto

0

0

Presos em razão de prisão civil decretada

0

0

Internos em cumprimento de medida de segurança

0

0

Presas Gestantes

0

Quantitativos de presos/internos na data da inspeção

Situação dos presos no estabelecimento
Quantidade de presos em medida disciplinar

0

0

Quantidade de presos em celas de proteção

0

0

Quantidade de presos em cumprimento de Regime Disciplinar Diferenciado

0

0

Quantidade de presos em regime fechado em trabalho interno

0

43

Quantidade de presos em regime semiaberto em trabalho interno

0

0

Quantidade de presos em regime semiaberto em trabalho externo

0

38

Quantidade de presos em regime aberto em trabalho externo

0

0

Quantidade de presos em estudo interno

0

0

Quantidade de presos em estudo externo

0

0

Quantidade de presos em regime semiaberto aguardando vaga p/ trabalho externo

0

0

Quantidade de presos em regime aberto aguardando vaga p/ trabalho externo

0

0

PASSO 5
Estrutura complementar
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Aparelho p/ bloqueio de celular?

Não

Área destinada para visita familiar?

Sim

Áreas de banho de sol?

Sim

Biblioteca?

Não

Detector de metais?

Sim

Enfermaria?

Não

Espaço para prática esportiva?

Sim

Gabinetes odontológicos?

Não

Local apropriado para assistência religiosa?

Sim

Local de visitação íntima?

Sim

Oficinas de trabalho?

Não

Sala de entrevista com advogado?

Não

Salas de aula?

Não

PASSO 6
Direitos
Estão sendo atendidas as distinções quanto à idade e ao sexo...?

Sim

O estabelecimento penal possui unidade materno-infantil?

Não

Número de vagas

0

Quantidade de crianças

0

O preso provisório fica separado do cond. por sentença trans. em julgado?

Não

O preso primário fica separado do reincidente?

Não

É assegurado o direito de visita?

Sim

Há adolescentes na unidade?

Não

Quantidade de adolescentes em internação provisória

0

Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa

0

É assegurado o direito de visitas íntimas?

Sim

Há prestação de Assistência: Material?

Sim

Há prestação de Assistência: Saúde?

Sim

Há prestação de Assistência: Jurídica?

Sim

Há prestação de Assistência: Educacional?

Sim

Há prestação de Assistência: Social?

Sim

Há prestação de Assistência: Religiosa?

Sim

PASSO 7
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Avaliação do Juiz responsável e registros de ocorrências no estabelecimento
Encontradas armas de fogo ou instr. capazes de ofender a integridade física?

Sim

Quantidade de aparelhos de comunicação e/ou acessórios apreendidos

0

Quantidade de mortes naturais

0

Quantidade de mortes acidentais por homicídio

0

Quantidade de mortes por suicídio

0

Quantidade de fugas

0

Quantidade de rebeliões

0

Quantidade de presos evadidos

0

Quantidade de saídas autorizadas

0

Condições do estabelecimento penal

PÉSSIMAS

Considerações do Juiz responsável pela inspeção

As informações quanto ao prazo de reconstrução da área para permanência dos presos do regime semiaberto não são
precisas, na medida em que exige licitação pública.
O quantitativo de agentes no CRRALT é reduzido frente ao número de internos custodiados o qual já está em vias de
ultrapassar o dobro da capacidade projetada.
A Administração Penitenciária está desprovida de espaço físico para a adequada custódia dos apenados do regime
semiaberto, evidenciando a necessidade de adoção de providencias necessárias para assegurar a segurança dos
apenados,
sem que possa, ao mesmo tempo, incluir os presos em regime mais gravoso.

As condições da Unidade permanecem inalteradas.
Providências para o adequado funcionamento do estabelecimento

Apenados do regime semiaberto aguardando transferência, sendo que àqueles que estão trabalhando interna ou
externamente foi concedido o benefício excepcional de se recolher no período noturno em suas residências, como forma
de privilegiar o sentido ressocializador do trabalho e evitar a colocação em regime mais gravoso, mediante regular
fiscalização.
Apenados do regime semiaberto aguardando transferência, sendo que àqueles que estão trabalhando interna ou
externamente foi concedido o benefício excepcional de se recolher no período noturno em suas residências, como forma
de privilegiar o sentido ressocializador do trabalho e evitar a colocação em regime mais gravoso, mediante regular
fiscalização.
Necessidadeimediata reconstrução da área destinada ao regime semiaberto.
Necessidade de nova Unidade prisional urgente e aumento do número de agentes penitenciários, com o fortalecimento
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da segurança da Unidade.
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