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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº19/CT/2013 

 

 

 

 

I. Identificação: Solicitado ao Coren/SC informações sobre a obrigatoriedade de 

profissionais de enfermagem acompanhar internos de unidades prisionais em 

consultas ou exames em determinada instituição de saúde. 

 

 

II. Histórico: De acordo com a requerente, tal solicitação se dá em razão de estar sendo 

orientada a acompanhar presos em consultas e exames em determinado hospital, 

ou seja, por exigência da direção da unidade prisional, os técnicos de enfermagem 

acompanham a escolta policial. 

  

III.  Solicitação: a requerente solicita informações sobre a obrigatoriedade de 

profissionais de enfermagem acompanhar internos de unidades prisionais em 

consultas ou exames em determinada instituição de saúde, pois considera que tal 

atividade não lhe oferece segurança. 

 

 

Encaminhamento: A Resolução SSP -120, de 10 de agosto de 2010, Dá nova redação ao 

artigo 2º da Resolução SSP-231, de 1º de setembro de 2009, que regulamenta  

as atividades de escolta de presos. 

O Secretário da Segurança Pública,considerando as equivocadas interpretações de 

autoridades da Polícia Civil, no âmbito de algumas Delegacias Seccionais de Polícia, resolve: 

Artigo 1º - Dar nova redação ao artigo 2º da Resolução SSP-231, de 1º de janeiro de 2009, na 

forma seguinte: 
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“Artigo 2º - Incumbe à Polícia Civil, em todo o território do Estado, o transporte e a escolta 

de presos autuados em flagrante delito e dos capturados por força de mandados judiciais, 

desde suas unidades até os estabelecimentos prisionais subordinados  

à Secretaria da Administração Penitenciária, SAP”. 

  A Resolução SSP - 231, de 01 de setembro de 2009 - Regulamenta as atividades de 

escolta de presos. O Secretário da Segurança Pública de São Paulo, Considerando o 

imperativo de máxima eficiência da segurança durante os necessários deslocamentos de 

presos; 

Considerando a necessidade de racionalizar o emprego dos recursos humanos e materiais dos 

órgãos que lhe são subordinados; 

Considerando, ainda, a necessidade de priorizar a atividade  

de polícia judiciária, afeta com exclusividade à Polícia Civil, resolve: 

Artigo 1º - Incumbe à Polícia Militar, no território do Estado ou fora dele, a 

escolta de presos, provisórios ou definitivos sob qualquer regime de cumprimento de pena, 

recolhidos nos estabelecimentos prisionais sob administração da Secretaria da Segurança 

Pública, SSP, ou da Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, nas suas movimentações 

para comparecimento em Juízo, em quaisquer Comarcas do Estado, nos deslocamentos para 

fins de submissão a tratamento médico, psicológico, odontológico ou hospitalar ou nas 

remoções entre os referidos estabelecimentos prisionais. 

Parágrafo Único – Constitui, também, atribuição da Polícia Militar a guarda de presos, 

provisórios ou definitivos, vinculados a estabelecimentos prisionais da Secretaria da 

Segurança Pública, SSP, ou da Secretaria da Administração Penitenciária, SAP,  

que deva ser exercida em hospitais, casas de saúde, consultórios, ambulatórios médicos 

ou odontológicos e estabelecimentos de saúde congêneres, em todas as áreas do Estado. 

           Artigo 2º - Incumbe à Polícia Civil, em todo o território do Estado, o transporte e a 
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escolta de presos autuados em flagrante delito e dos capturados por força de mandados 

judiciais, desde suas unidades até os estabelecimentos prisionais subordinados à Secretaria de 

Administração Penitenciária – SAP.(nova redação dada pela Resolução SSP-120, de 

10.08.10). 

 

Artigo 3º - O Delegado Geral de Polícia e o Comandante Geral da Polícia Militar, no âmbito 

das respectivas atribuições, disciplinarão, em atos administrativos próprios, as atividades  

tendentes ao fiel cumprimento desta Resolução. 

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 

disposições que lhe forem contrárias. (republicada com alterações da Resolução SSP-120, de  

10.08.10) 

                 Ante ao exposto, entende-se que não há obrigatoriedade de profissionais de 

enfermagem acompanhar internos de unidades prisionais em consultas ou exames em 

determinada instituição de saúde, uma vez que, desde setembro de 2009, a Polícia Militar, 

por determinação da resolução SSP-231/2009, assumiu, integralmente, todas as escoltas de 

presos, tanto daqueles custodiados em unidades da Secretaria de Administração Penitenciária 

(SAP), como dos presos em unidades da Polícia Civil. A resolução foi baixada pelo secretário 

da Segurança Pública, Antonio Ferreira Pinto. Publicada no dia 3 de setembro no Diário 

Oficial do Estado (DOE), a Resolução SSP-231 determina que a PM realize as escoltas de 

presos provisórios ou definitivos, sob qualquer regimento de cumprimento de pena, no 

território do Estado ou fora dele.  

Importante salientar conforme previsto na Lei 7498/1986, Art.15 – que as atividades 

dos profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem quando exercidas em instituições de 

saúde públicas ou privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob 

orientação e supervisão de enfermeiro. 
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Florianópolis, 04 de novembro de 2013. 

 

 

 

 

Enfa. Dra.Janete Elza Felisbino 

COREN/SC- 19.407 

Coordenadora da Câmara Técnica 

Designada pela Portaria Coren/SC nº017/2013 


