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CONSIDERAÇÕES GERAIS
CONHECENDO O INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

PENITENCIARIA DO ESTADO DO AMAPÁ

O Instituto de Administração Penitenciária está localizado em uma área de aproximadamente 
400.000 m², onde foram edificados quatro centros prisionais: Colônia Penal, Penitenciária Masculina,
Penitenciária Feminina e Penitenciária de Segurança Máxima. Além de outras duas unidades nos
bairros: Novo Horizonte e Zerão, em Macapá, e no município de Oiapoque e a Central de Monitoramento
Eletrônico – CME, localizada no Centro. 
Órgão executor das políticas penitenciárias do Estado do Amapá destinado a custódia e
encarceramento de presos provisórios e sentenciados pela justiça, bem como a limitação cautelar de
prisão civil. O objetivo principal da Instituição é ressocializar o indivíduo que afronte a lei penal e cumprir 
a lei de execução penal, assegurando ao reeducando o integral cumprimento de sua pena observando os
direitos e preservando a dignidade dos custodiados. 

2. DIRETOR

Responsável pelo Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN em consonância com
normas e legislação vigentes.
Garantirá o correto e integral cumprimento das normas do Sistema Penitenciário, orientar,
promover, acompanhar e avaliar as ações realizadas nas áreas de atendimento e ressocialização, segurança,
inteligência e administrativa, a fim de garantir a qualidade do Sistema Penitenciário. 
Acompanhará ainda a gestão dos recursos humanos, financeiros e logísticos, a fim de garantir a
conservação e a manutenção das Unidades Prisionais, articular junto à sociedade parcerias para
promoção de cursos de alfabetização, profissionalização, cursos superiores de nível técnico e
graduação, bem como projetos socioculturais, com a finalidade de proporcionar ao preso
melhores condições para sua reinserção social além gerir os contratos, convênios e termo de
cooperação técnica, de parceria de trabalho do preso da Unidade Prisional, conforme legislação vigente.

2.1 OUVIDORIA

Responsável por garantir os direitos do cidadão, o acesso à informação como direito humano
fundamental. É considerado um remédio constitucional, eficiente e adequado ao serviço
público, que visa mitigar a apatia social e a descrença da população na prestação do atendimento
institucional. Seu papel fundamental é zelar pelo direito à manifestação e à informação do cidadão, em
conformidade com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação –
Regula o acesso à informações).
Criação: 2019 
Email: ouvidoria@iapen.ap.gov.br  
whatsApp - 96 981106613 - atendimento virtual de seg a sex, de 8h às 18h 
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2.2 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Responsável por receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos a
 licitações públicas. 
Responsável também pela condução da etapa externa da licitação, tendo entre suas atribuições,
analisar e responder as impugnações interpostas ao instrumento convocatório, a condução e o julgamento da
sessão da licitação propriamente dita com todos os atos a ele inerentes, tais como: abertura da 
sessão, credenciamento dos licitantes, recebimento dos envelopes de habilitação e propostas, análise e
julgamento das fases de habilitação e classificação de propostas, apreciação e decisão dos recursos
administrativos, realização de diligências, entre outros.
Email: cpl@iapen.ap.gov.br

2.3 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – ESAP

Responsável pelas atividades voltadas a instrução, capacitação, bem como formação dos
servidores do sistema penitenciário amapaense (Policias Penais e educadores penitenciários).
Criação pela lei 1.592 de 23/12/2011 a ESAP 
Email: esap@iapen.ap.gov.br

2.4 ASSESSORIA JÚRIDICA – ASSEJUR

Responsável pelo assessoramento da direção desde a criação do complexo Penitenciário do Estado do 
Amapá – COPEN e realizar estudos quanto à adoção de medidas de natureza jurídica para projetos de 
lei, em decorrência de legislação ou jurisprudência formada, sistematizar a elaboração de normas
jurídicas para projetos de leis, decretos, regulamentos, atos de convênio e acordos, pesquisar,
organizar e manter atualizado o ementário de legislação Federal, Estadual e Municipal de Interesse do Sistema 
Penitenciário, emitir pareceres técnicos e prestar as devidas informações relacionadas a assuntos de
natureza jurídicas as coordenadorias e unidades do Sistema e Procuradoria Geral do Estado; atua nos
processos da Vara de Execução Penal, SEEU, PGE, Justiça Federal e analisar o Aspecto jurídico e legal, nos processos
administrativos de interesses dos servidores, vantagens, prerrogativas e visitantes,
no que tange aos direitos e deveres.
Email: assejur@iapen.ap.gov.br

3 GABINETE INSTITUCIONAL – GAB

Responsável pelo assessoramento direto ao Diretor Presidente do Instituto de Administração
Penitenciária – IAPEN. Realiza atividades relacionadas a coordenação, organização, planejamento,
supervisão, direcionamento, controle e estratégias de assessoramento das equipes que foram
estabelecidas pelo Diretor – Presidente, além das atividades cotidianas correlatas a pasta. 
Email: gabinete@iapen.ap.gov.br
Telefone: 96 3261-2701
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3.1 CENTRAL DE RECAMBIAMENTO, TRANSLADO E RDD – CRT 

Responsável pela tramitação de processo de transferência de pessoas presas em
âmbito interestadual, bem como os recambiamentos para presídios de outras Unidades
Federativas e de Pessoas Privadas de Liberdade - PPL inseridos em Regime Disciplinar Diferenciado – RRD
Criação através da Portaria nº 304/2022 – no Instituto de Administração Penitenciária do Estado do 
Amapá. 
E-mail: crt@iapen.ap.gov.br

3.2 NÚCLEO DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS – NUPRE

Responsável pela promoção de metodologias de pacificação de conflitos e cultura de paz baseado em 
práticas da justiça restaurativa. É voltado para o atendimento de reeducandos (pessoas privadas de
liberdade) e servidores penitenciários. Essa unidade foi criada em 2016 após a qualificação de 38
servidores penitenciários no Curso de Formação de Facilitadores em Práticas Restaurativas.
Email: nupre@iapen.ap.gov.br

3.3 NÚCLEO DISCIPLINAR DE PPL – ND

Responsável através de comissões instituídas presentes nas coordenadorias deste Instituto para apurar 
as faltas disciplinares de natureza grave, praticadas pelos presos condenados e provisórios, prescritas 
na legislação de execução penal n. 0692/2002 do Estado do Amapá. Tem como finalidade precípua o
exercício do poder disciplinar para a preservação da ordem e disciplina interna do estabelecimento
penitenciário, remetendo o resultado apurado à apreciação da vara de execução penal, a qual
homologará ou não a decisão administrativa, em audiência própria, chamada de justificativa.
Quanto aos efeitos das decisões, pode interferir diretamente na execução da pena do faltoso (efeito judicial)
e/ou suspender alguns direitos do referido faltoso (efeito administrativo) previstos no mesmo
diploma legal. Tais efeitos podem ou não ser cumulativos, a depender da decisão judicial que dará a
determinação final. Em determinados casos previstos em lei, o Núcleo Disciplinar aplica em seus
procedimentos disciplinares a prática da justiça restaurativa, corolário dos institutos
despenalizadores (composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo),
conferindo às partes a competência para a resolução amigável do conflito. 

3.4 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM

Responsável por registrar, fazer a cobertura jornalística, divulga e atua como facilitador,
intermediando o relacionamento da Instituição com os meios de comunicação e jornalistas locais e nacionais.
A divulgação das atividades, ações e assuntos de interesse da sociedade ocorrem de forma indireta 
nos veículos de comunicação (jornais, sites de notícias, rádio e TV) e de forma direta no portal GEA e 
site da instituição (iapen.ap.gov.br), que é gerenciado pelo PRODAP e alimentado pela ASCOM/IAPEN.
Resumos das atividades: produção de textos, fotos, vídeos e releases,
alimentação do site do IAPEN e Portal GEA, atendimento presencial ou remoto à imprensa local e
nacional, organização e suporte em entrevistas e cobertura da agenda do diretor do IAPEN 
Email: ascom@iapen.ap.gov.br

5



3.5 SETOR DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÕES PRISIONAIS– SEIP 

Responsável por disponibilizar informações para consumo interno e externo conforme
prevê a Lei de Acesso à Informação e transparência pública. O Setor é responsável em elaborar
Relatórios Mensais e Anuais disponíveis no site http://www.iapen.ap.gov.br/, bem como
atender as demandas referentes às informações requisitadas pelos usuários do Sistema Penitenciário.
Criação em 2018. 
Email: seip@iapen.ap.gov.br

4. GERÊNCIAS

4.1 GERÊNCIA DE INFORMÁTICA – GEINF

Responsável pela gestão da tecnologia da informação, desenvolvendo sistemas de
informação prisional, administra banco de dados, promove a implementação de novas ferramentas
tecnológicas capazes de prover integração de dados com outras forças da segurança pública como: 
Policia Federal; Policia Rodoviária Federal; Ministério Público Federal; Ministério Público Estadual; 
Delegacias de Policia Civil; Polícia Militar; bem como órgãos do judiciário como DEPEN, CNJ e TJAP 
Email: geinf@iapen.ap.gov.br

4.3 GERÊNCIA DE CONTRATOS - GECON

Responsável pela gerência de Contratos e Convênios – GECON, criada com o objetivo de assegurar à
gestão dos procedimentos inerentes a celebração de Contratos e Convênios do Instituto de
Administração Penitenciária do Amapá – IAPEN, com a função de atender ao ordenamento jurídico,
garantindo presteza, eficiência nas fiscalizações das obrigações contratuais firmadas
 com prestadores de serviços.
Email: gecon@iapen.ap.gov.br

4.4 GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA – CIP 

Responsável pelo exercício permanente e sistemático de ações especializadas .para identificação,
acompanhamento e avaliação de ameaças reais ou potenciais no sistema penitenciário. Produz
ainda dados e conhecimentos relacionados a crimes ou indícios de crimes e as faltas graves
cometidas pelos pessoas privadas de liberdade durante a execução da pena, monitorar todos os meios de 
comunicação, acompanhar e avaliar os contatos dos presos entre si, com visitas ou com Policiais Penais. 
Email: cip@iapen.ap.gov.br

4.5 CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - CME 

Responsável pela fiscalização do cumprimento da pena a distância por meio da
vigilância, controle e fiscalização de apenados com uso de tornozeleiras eletrônicas.
Email: cme@iapen.ap.gov.br
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5. UNIDADES PRISIONAIS

5.1 COORDENADORIA DA CASA DO ALBERGADO – CALBE

Responsável pelo cumprimento da execução do regime aberto de cumprimento da pena
privativa de liberdade com vistas a reinserção da pessoa egressa na sociedade e no mercado de trabalho.
A missão da Coordenadoria da Casa do Albergado é atuar diretamente no fomento de práti-
cas que proporcionem aos egressos idealizarem concepções de ordem ética, de cidadania e de
responsabilidade social, despertando a possibilidade de geração de renda e participação ativa na sociedade.  
Email: calbe@iapen.ap.gov.br

5.2 COORDENADORIA DA PENITENCIÁRIA MASCULINA – COPEMA

Responsável por  internos que cumprem pena em regime fechado de todo o Estado do Amapá
distribuído nos pavilhões Fechado 1 (FI), Fechado 2 (FII), Fechado 3 (FIII), Fechado 4 (FIV),
Fechado 6 (FVI), Seguro A, Seguro B, Cozinha, Enfermaria, Marcenaria, CBH e Triagem 02.
Email: copema@iapen.ap.gov.br

5.2.1 UNIDADE DE VIGILÂNCIA E DISCIPLINA – UVD

Responsável por atender com respeito e igualdade a população em busca de serviços, no
exercício de seus direitos oferecendo qualidade, eficiência e eficácia, responsável também 
pelo material entregue pelos familiares dos internos bem como realizar o controle de visitas.

5.3 COORDENADORIA DA COLÔNIA PENAL – COLPE

É responsável pela custódia dos presos em regime de pena semiaberto, viabilizando disponibilizar
conforme a Lei toda a assistência inerente ao tratamento penal, den-
tro das  especificidades do referido regime, tendo como apoio para esse fim o
efetivo de servidores, e as demais Coordenadorias e a Administração do IAPEN.  Nosso objetivo principal,
é garantir a transição dos apenados para o regime aberto, tendo como base a segurança, disciplina
e oportunizando do acesso ao trabalho e educação desses entes; para isso, usamos como ferramentas
as parcerias com as prefeituras municipais de Macapá e Santana, Conselho da Comunidade, Vara de
Execuções Penais e Empresas privada. Os projetos remunerados; Liberdade e Cidadania em parceria com
VEP/Conselho da Comunidade e PMM e Transformando Vidas fruto da parceria do IAPEN/PMS e VEP.
Ainda há o trabalho interno e nas áreas externas a Pocilga, pecuária e manutenção da área externa
do Instituto de Administração Penitenciária para fins de remissão de pena dos internos envolvidos
Email: colpe@iapen.ap.gov.br

5.3.1 UNIDADE DE INSTR. PROC. E FISCALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO – UNIFITE 
Responsável por coordenar, receber e dar encaminhamento nos pedidos e processos de trabalho na 
modalidade de Extra Muros para trabalho fora do Cárcere. Realiza a sua fiscalização, elabora relatórios 
e pareceres sobre essas demandas além de cumpre as determinações e portarias do Juízo da Vara de
Execução Penal - VEP para os internos nessa condição específica de atividade laboral.
Seu quadro funcional dispõe de equipe administrativa e analítica e operacional de fiscalização. 
Email: unifite@iapen.ap.gov.br
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5.4 COORDENADORIA DA PENITENCIÁRIA FEMININA – COPEF 

Responsável pela formulação e execução da política penitenciária para mulheres privadas da
liberdade, zelando e fazendo cumprir as disposições da Lei de Execução Penal nº 7.210/84 e Lei
Estadual nº 0692/2002, e demais legislações pertinentes, visando sempre à recuperação da cidadã para
seu retorno ao convívio social. 
A missão institucional é de assegurar, com excelência, a todas as custodiadas desta unidade prisional, 
as garantias constitucionais e assistenciais previstas na Lei nº 7210/84, bem como no plano de ações
estabelecido no Plano Estadual de Atenção as mulheres presas – PEAMPE, além dos 
demais dispositivos que garantem o cumprimento humanizado da pena, através
 da busca de convênios e acordos com as redes parceiras.  
Email: copef@iapen.ap.gov.br 

5.5 COORDENADORIA DOS CENTROS DE CUSTÓDIA – COCEC

Responsável por administrar os procedimentos que garantam os direitos e o cumprimento dos deveres dos 
presos de justiça que estejam em regime provisório. Esta coordenadoria é composta pelos seguintes centros: 
Centro de custódia Especial – CCE, Centro de Custódia de Oiapoque – CCO e Centro de Custódia do Novo Horizonte.
Criação pertence ao quadro organizacional do Instituto de Administração Penitenciária do Estado 
do Amapá – IAPEN, possui como ordenamento jurídico a Lei Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984– Lei de
Execução Penal (LEP).
Email: cocec@iapen.ap.gov.br

5.5.1 CENTRO DE CÚSTODIA ESPECIAL – CCE 

Responsável por custodiar presos masculinos e femininos oriundos das forças de segurança pública do 
Estado do Amapá (Policiais Civis, Policiais Militares, Policiais Federais, Bombeiros Militar, Policiais Penais 
e Guardas Municipais), conforme convênio nº 664/2008 celebrado entre o SENASP/MJ e a SEJUSP/AP 
Email: cce@iapen.ap.gov.br

5.5.2 CENTRO DE CÚSTODIA DE OIAPOQUE – CCO

Responsável por custodiar presos masculinos e femininos em caráter preferencialmente
provisório, oriundos de todas as áreas em volta desta comarca, bem como os de lados estrangeiros, quando
brasileiros extraditados ou estrangeiros que ocorrem em crimes no território brasileiro, tendo em 
mente a aplicação da Lei de Execuções Penais, em que os princípios da legalidade, impessoalidade se 
põe em uso contínuo para que a retomada e reintegração à sociedade estejam concretizadas em
tempo hábil, desse modo contribuindo para a segurança do povo amapaense, no qual tem esperança na
correta aplicação da custódia de apenados. 
Email: cco@iapen.ap.gov.br

5.5.3 CENTRO DE CUSTODIA DO NOVO HORIZONTE – CCNH
Responsável por cuidar e tratar de custodiados de Medida de Segurança com decisão
judicial proferida e laudo expedido pela Polícia Técnica Cientifica – POLITEC, garantindo os
benefícios legais e os tratamentos adequados através de serviços interdisciplinares e multidisciplinares.
Email: ccnh@iapen.ap.gov.br
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6.GESTÃO

6.6.1 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO – COPLAN  

Responsável por 13 (treze) unidades que administram desde balancetes
financeiros até a organização de pessoal, responsável ainda também pelos serviços
gerais, manutenção e reparos, fiscalização obras efetuadas no Instituto e aquisição de material.
Unidades que compõem a COPLAN:  Unidade de Orçamento e Projeto – UNIOP; 
Unidade de Apoio Administrativo – UNAD;  Unidade de Serviços Gerais – UNISEG;
Unidade de Nutrição – UNINUTRE; Unidade de Finanças – UNIFIN; Unidade de Material – UNAM;
Unidade de Engenharia – UNENG; Unidade de Pessoal – UNIPES; Unidade de Informática – UNIFOR; Unidade 
de Engenharia – UNENG; Unidade de Transporte – UNITRANS; Núcleo de Projetos – NUPRO e Contabilidade. 
Email: coplan@iapen.ap.gov.br

6.6.2 COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL – CEP  

Responsável pela Identificação Cadastral, Controle Legal e Movimentação Prisional. A CEP é
responsável pela identificação fotográfica do interno recém chegado e emissão de documentos tais 
como declaração ao INSS, atestado de prisão, termo de liberação, informação prisional entre outros.  
Coordenadoria responsável pela Unidade do Centro de Custódia do Interior – UICCI. 
Email: cep@iapen.ap.gov.br

6.6.3 COORDENADORIA DE SEGURANÇA - COSEG

Responsável por coordenar e planejar as atividades que compõem a segurança do Instituto,
promove a segurança e o apoio logístico para apresentação de presos à justiça nas comarcas da
Capital e dos interiores do Estado, bem como recambiamentos. 
Responsável ainda pelos serviços de segurança interna.

Coordenadoria responsável pela Unidade de Operação e Segurança – UNOPES. 

Email: coseg@iapen.ap.gov.br
Email: unopes@iapen.ap.gov.br

6.6.4 COORDENADORIA DE TRATAMENTO PENAL - COTRAP 

Responsável pelo atendimento direto ao interno cuidando da alimentação, assistência psicológica,
escolar, social, jurídica, profissionalizante, de lazer entre outras atividades voltadas a
população carcerária.
Coordenadoria responsável pelas seguintes unidades: Unidade de Assistência à Saúde – UNAS; Unidade
Assistência Social e Psicológica – UNASP; Unidade de Assistência Escolar e Profissionalizante – 
UNAEP; Unidade de Assistência Jurídica – UNIJUR; Unidade de Educação Social – UNES e Unidade de
Formação e Pesquisa - UNIFOP 
Email: cotrap@iapen.ap.gov.br
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DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO INSTITUTO
DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DO ESTADO DO AMAPÁ - IAPEN

1. OUVIDORIA
A Ouvidoria do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá – IAPEN/AP, é um
instrumento da democracia direta, que está à disposição do cidadão, é a interlocução que visa 
garantir os direitos do cidadão, o acesso à informação como direito humano fundamental. 
Seu papel fundamental é zelar pelo direito à manifestação e à informação do cidadão, em
conformidade com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação – Regula
o acesso à informações).

Objetivo:
O objetivo geral da Ouvidoria é a criação de um ambiente de valorização da participação do
cidadão, por meio das manifestações: solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios ao IAPEN.
Garantindo os direitos dos cidadãos, concretizando, dessa forma, o princípio da eficiência, da ética e da
transparência nas relações com a sociedade. 

Quando foi criado?
A Ouvidoria Penitenciária estimula a participação da população, o respeito, a cidadania e a
dignidade da pessoa humana. Com base nas Portarias nº 002 e 003/2019 – GAB/IA-
PEN, apresentamos a Carta de Serviços ao Cidadão – Ouvidoria-Geral do IAPEN/
AP, com a função garantidora dos direitos humanos e dos direitos constitucionais 

Formas de atendimento: 
O atendimento ao público na Ouvidoria é realizado por meio do portal na internet ou
atendimento presencial, além do atendimento telefônico e Correios.

Portal na internet:
O site da Ouvidoria está disponível durante 24 horas por dia, nos 7 dias da
semana, e pode ser acessado pelo portal na internet www.iapen.ap.gov.br. 

Atendimento presencial: 
O atendimento presencial pode ser agendado, previamente, por telefone ou pelo e-mail
ouvidoriaiapenap@gmail.com, durante o horário de atendimento ao público,
das 8h00min às 13h00min, na Rodovia Duca Serra, km 07, s/nº IAPEN.  

Atendimento através dos Correios:
Cartas podem ser enviadas para o endereço acima, com o CEP: 68.906-720.  
Central Telefônica:

Para dúvidas e orientações, através do celular nº 96 – 98110-6613 – Durante horário normal de
funcionamento.
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2. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC – SISTEMA ELETRÔNICO.

Serviço de Informação ao Cidadão – SIC – Sistema Eletrônico leva ao conhecimento das demais
unidades administrativas do órgão/entidade e ao seu dirigente máximo sobre os pedidos de informações e
quaisquer outros expedientes que lhe sejam encaminhados acerca dos
serviços e atividades por eles desempenhadas bem como promover ações aos
cidadãos, manter os interessados informados sobre medidas adotadas e resultados obtidos; 
Forma de Atendimento: 
O acesso ao SIC poderá ser realizado presencialmente na sede Institucional, pelo e-mail 
esic@iapen.ap.gov.br ou por meio de formulário eletrônico, disponível na página da entidade na
internet http://esic.ap.gov.br/principal 

Horário de Atendimento:  
Atendimento virtual pelo Whatsapp de Segunda a sexta das 08h às 14h, exceto feriados e finais de
semana. 

Portal na internet:  
Poderá ser acessado pelo portal na internet www.iapen.ap.gov.br e atendimento presencial. 
O atendimento presencial pode ser agendado, previamente, por telefone ou pelo e-mail 
ouvidoriaiapenap@gmail.com ou ouvidoria@iapen.ap.gov.br durante o horário de atendimento ao
público, das 8h00min às 13h00min, na Rodovia Duca Serra, km 07, s/nº IAPEN. C 

Prazo de Respostas: 
Os Coordenadores e Servidores prestarão as informações e esclarecimentos solicitados pelo SIC 
para atendimento às demandas recebidas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e a
resposta conclusiva ao cidadão será informada no prazo máximo de 20 (vinte) dias,
podendo ser prorrogado por mais 05 (cinco) dias com justificação fundamentada, pelo
mesmo meio utilizado pelo solicitante, com ciência prévia do Diretor Presidente do Instituto.

3. UNIDADE DE VIGILÂNCIA E DISCIPLINA – UVD
 
Responsável por atender com respeito e igualdade a população em busca de serviços no
exercício de seus direitos, oferecendo qualidade, eficiência e eficácia bem como garantir a entrada de itens
permitidos e não fornecidos pela administração penitenciária, nos termos da Lei de Execução Penal.
e Regularmento próprop do sistema penitenciário.
4. CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CME

Responsável pela fiscalização e controle do cumprimento de decisões judiciais, eficaz
na fiscalização do cumprimento da pena fora das unidades prisionais. 
O objetivo é garantir ao preso um processo de reinserção social gradativo, oportunidade de reinserção
no mercado de trabalho e antecipação do contato familiar, promovendo o reforço a dignidade dos
monitorados e a humanização da execução penal, proporcionando ainda mais segurança
e controle dos internos. 
A Central de Monitoramento Eletrônico – CME é de responsabilidade do Instituto de
Administração Penitenciária – IAPEN baseia-se na Constituição da
República Federal de 1988, na Lei de Execução Penal e em Portaria Interna.
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CARACTERÍSTICAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Localização Contínua: O apenado é monitorado continuamente e os dispositivos de rastreamentos que 
são visualizadas por operadores da Central de Monitoramento Eletrônico 24 horas por dia e em todos os 
dias da semana. 
Monitoramento por inclusão: O custodiado é autorizado a transitar por área delimitada pelo 
juiz e, em caso de desobediência, o sistema de localização contínua gera alerta de violação e regra. 
Monitoramento por exclusão: O custodiado é proibido de transitar por regiões determinadas pelo 
juiz e em caso de desobediência, o sistema de localização contínua gera alerta de violação de regra. 
Histórico de Localização: a qualquer momento, o sistema permite a emissão de relatórios de
toda movimentação do custodiado conforme recorte de períodos determinados pelo solicitante,
tais como dias, semanas e meses. 

COLOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TORNOZELEIRA 

A colocação, manutenção e a retirada de tornozeleira ocorrerá na Central de Monitoramento
Eletrônico – CME, com horário agendado pela Central. No mesmo local ocorrerão os
atendimentos das equipes multidisciplinares responsáveis pelo acompanhamento e apoio à
 pessoa monitorada. 

5. COMPROMISSO COM O ATENDIMENTO 

O Sistema Penitenciário do Estado do Amapá tem o objetivo de prestar o melhor atendimento aos
usuários e promoverá compromissos no atendimento. 
1) Cumprir horário estabelecido de início e encerramento das atividades;
2) Garantir o atendimento aos usuários dentro dos prazos previstos;
3) Garantir atendimento com cordialidade, interesse, clareza e rapidez;
4) Atender com prioridade as pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças 
de colo.
5) Capacitar o usuário dos serviços para participar da gestão e exercer o controle social da administração 
pública; 
6) Manter o máximo de cuidado quando da análise dos documentos entregues pelos usuários. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

DÚVIDAS FREQUENTES:

Preso pode Receber Visitas 
Pessoa Física (Qualquer cidadão)

Credenciamento de Visitantes: 

O credenciamento de visitantes é um serviço oferecido aos Pais, irmãos, filhos, esposa e amigos do
reeducando, através do cartão de visitas. 
O familiar é autorizado a realizar visitas aos fins de semanas ao apena
do e assistência material nos dias de semana.
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Autorização de Visitas: 

A emissão da primeira via ou troca do cartão, autoriza os visitantes a realizar visitas aos fins de
semana e assistência material nos dias de semana.
Os dias específicos para ambos serem determinados conforme cronograma da
Unidade de Vigilância e Disciplina (unidade responsável pelo atendimento social,
entrevistas e triagem de visitantes e revista dos alimentos trazidos pela família e ou visitantes). 

Onde solicitar o cartão de Visitantes:

O cartão pode ser solicitado nas unidades do Super Fácil Beirol, Zona norte e Zona Oeste.
Segunda à Sexta, das 08h00 às 13h00.

As regras para ingresso nos dias de visita, bem como as orientações acerca de material vestimenta,
conduta, direitos e deveres. Estão disponibilizados no
Regulamento interno para visitantes e materiais e no site Institucional
http://www.iapen.ap.gov.br/ 

Critérios para atendimento/visita:

Ser maior de 18 anos; 
Parente direto (pai, mãe, irmãos, filhos e companheira (o); 
Amigo (mesmo sexo do interno (a), sujeito à analise; 
Cada Interno (a) tem direito a 3 (três) visitantes; 
Interno passados o prazo de adaptação – 10 (dez) dias; 
Não estar condenado na esfera criminal em qualquer dos regimes (aberto, semiaberto e fechado).

Quais os documentos necessários para o cadastro de visitantes: 

Emissão da 1ª via de cartão: 
I - Certidão de nascimento, para quem tem até 24 anos;
II - Documento de Identificação com foto, expedido por órgão Oficial;
III - Certidão de casamento ou escritura pública de união estável; 
IV - Comprovante de residência atualizado ou, caso o requerente não tenha domicílio próprio, deverá 
apresentar declaração do proprietário do imóvel, com cópia da identificação pessoal do declarante; 
V - 02 (duas) fotos 3x4 atuais e iguais, em fundo branco (sem óculos, sem cobertura ou qualquer outro 
acessório que dificulte a sua identificação); 
VI - Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual, Federal e Eleitoral; 
VII - Laudo médico, caso o requerente seja usuário de prótese, órteses, marca-passo, vítima de
escalpelamento e nas outras hipóteses previstas em lei. 
VIII - Realizar o cadastramento biométrico nas unidades do SIAC. 
IX - Cadastro de Pessoa Física – CPF;
X - Termo de Cumprimento de Sentença para quem cumpriu pena; 
XI - Ex-apenado, apresentar Alvará de Soltura; 
XII – Se filho do interno, deve apresentar Certidão de Nascimento, Documento de Identidade e 02 fotos 
3x4 atuais com fundo branco;
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Para emissão da 2ª via de cartão:
I – Original dos documentos pessoais;
II – Protocolo de troca expedido pelo Sistema Penitenciário do Estado do Amapá ou Boletim de
Ocorrência (em caso de perda ou furto de documentos);
III – Certidões negativas da justiça Estadual e Federal;
IV – 1 (uma) foto 3x4 atual com fundo branco (sem óculos, sem
cobertura ou qualquer outro acessório que dificulte a sua identificação).

Todo cidadão interessado na obtenção do cartão de visitas neste sistema penitenciário deve preencher 
os seguintes requisitos: 

I – Ser maior de 18 (dezoito) anos; 
II – Registro de nascimento em caso de menor de idade e filho do interno;  
III – Parente direto do apenado (pai, mãe, irmãos, filhos, esposo (a) e companheiro (a); 
IV – Amigo (mesmo sexo do interno (a); 
V – Possuir documento oficial de identificação com foto; 
VI – Possuir cadastro de pessoa física – CPF; 
VII – Não ser egresso do sistema penitenciário, conforme descrito no artigo 26 da LEP ou nos casos 
em que houver sido recolhido em estabelecimento prisional ou similar nos últimos 12 (doze) meses; 
VIII – Pessoa de nacionalidade estrangeira será exigido certificado de antecedentes criminais
expedido pela Policia Federal do Brasil e/ou da Polícia Nacional do País de origem, original e cópia de 
documento oficial de identificação com foto expedido pelo País de origem e comprovante de residência; 
IX – Para estrangeiros os documentos do país de origem deverão ser devidamente traduzidos para
português por tradutor juramentado; 

Como funciona a entrada de alimentos e materiais:
É permitida a entrada de itens relativos a gêneros de alimentação, higiene pessoal e limpeza,
conforme Ordem de Serviço estabelecida pela Direção do Sistema Penitenciário do Estado do Amapá.

I – A entrega de materiais de higiene pessoal, limpeza e gêneros alimentícios, serão armazenados
individualmente em sacos plásticos transparentes com identificação do remetente e destinatário,
conforme cadastro de visitação; 
II – Será permitida quinzenalmente, a entrega de materiais para higiene pessoal e semanalmente os
materiais de limpeza;  
III – Os cronogramas de visitação nas unidades prisionais devem ser estabelecidos em Ordem de Serviço, 
sendo garantida a visitação mensal em todas as modalidades de visitação previstas neste regulamento; 
IV – A entrega de materiais a custodiados em período de adaptação deverá ser
realizada nos 10 (dez) dias após sua entrada pelos familiares e representante com procuração.

As unidades prisionais limitar-se-ão a estabelecer seus cronogramas de visitação e entrega de
materiais, e a suspensão destes através de Ordem de Serviço, conforme a necessidade justificada da unidade
prisional.
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Documentos necessários para entrega de materiais:
Serão considerados documentos necessários para entrega de materiais nas Unidades Prisionais: 

I - registro prévio no sistema de agendamento de visitantes;
II - cartão de visitante, documentação pessoal e em caso de necessidade documentos
relacionados às prevenções na área de saúde, conforme recomendação da Superintendência de Vigilância em
Saúde – SVS
II - cadastramento Biométrico.

A entrega de materiais somente será permitida para pessoas
devidamente credenciadas com cartão ativo de visitação, exceto os casos de internos em adaptação.
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Protocolo do Instituto, Localização:
Rodovia Duca Serra, km 07, s/nº IAPEN.

Cep: 68.906-720.

Gabinete Institucional, Localização:
Rodovia Duca Serra, km 07s/nº IAPEN.

Cep: 68.906-720.
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