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Ouvidoria é a instituição que representa

os legítimos interesses dos cidadãos,

ADVOGADOS E DEFENSORES no ambiente em

que atua na busca de soluções.

COMO ENTRAR EM CONTATO

ATENDIMENTO

Presencial: De segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 14h

Endereço: Av. Torquato Tapajós, S/n°, Colônia Terra Nova  

E-mail: ouvidoria@seap.am.gov.br

Site: www.seap.am.gov.br - Via formulário eletrônico 

Telefones:

(92) 99291-9921 – VIVO - Ligação

        98290-1073 – TIM - Ligação e WhatsApp

        99389-0160 - VIVO - Somente WhatsApp

        98203-1907 - TIM - Somente WhatsApp

        99364-2025 - VIVO - WhatsApp somente para advogados
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O QUÊ FAZEMOS?

quem somos?
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   A Ouvidoria é um órgão integrante da estrutura administrativa da Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos, hoje Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (SEJUSC). É um órgão integrante da Administração Direta do 

Poder Executivo, criada pela Lei 3.376 de 04 de junho de 2009, inaugurada em 25 de 

maio de 2013, e a partir da criação da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária (SEAP), pela Lei n.º 4.163, de 09 de março de 2015, passou a se chamar 

Ouvidoria do Sistema Penitenciário.

     Com a criação específica, passou a ser um canal de comunicação entre a sociedade 

e a administração do sistema penitenciário, permitindo também aos funcionários 

desta SEAP, aos familiares das pessoas privadas de liberdade, mas também dos 

diversos setores da administração pública, registrarem suas manifestações, 

demandas durante o processo de execução penal, de ordem social, saúde, 

informações, sugestões, reclamações, denúncias, elogios em todos os complexos 

prisionais administrados por esta Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária-SEAP.
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quem atendemos?
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   Nosso público-alvo são: pessoa privada de liberdade, custodiado do sistema 

prisional, seus familiares, servidores, ou seja, qualquer cidadão que deseja informação 

em umas das sete unidades prisionais da capital e do interior do Estado.

    Todos os tipos de demandas administrativas, protocoladas por todo aquele que 

procura auxílio deste setor, tendo como princípios basilares o diálogo e a mediação. 

Alternativas para solução dos mais variados motivos ou pedidos, ou elogios, 

denúncias, sugestões, reclamações.

O QUê ATENDEMOS?

QUAL A ATRIBUIÇÃO DA OUVIDORIA?

  As atribuições consistem em receber denúncias,  averiguar a veracidade;  

encaminhar para apuração;  analisar as respostas e deliberar sobre seu 

encaminhamento;  informar ao denunciante o resultado e as medidas adotadas;  

propor medidas que considerar necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos 

serviços prestados à população pelos servidores do sistema penitenciário,  assim 

como aos próprios servidores da SEAP.
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COMO ATUA A OUVIDORIA?
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     Sua atuação será em defesa dos princípios da legalidade, legitimidade, moralidade, 

e também na defesa dos direitos humanos do cidadão, interesses individuais e 

coletivos, contra atos e omissões cometidos pela Administração Pública Estadual e em 

especial da Administração Penitenciária do Estado do Amazonas, em busca dos 

princípios éticos e morais, fortalecendo assim a cidadania.

 

    Desse modo, acolhendo, analisando e tomando providências quando necessário 

após recebimento de reclamações e sugestões do cidadão, dos presos, familiares de 

presos, servidores Estaduais, Municipais e Federais, Órgãos Públicos e Privados, 

Instituições, visando estabelecer equilíbrio na relação entre Instituição e o Cidadão.

COMO ACONTECE O ATENDIMENTO

NA OUVIDORIA?

     ·Recebimento da Manifestação

A manifestação é recebida por meio do disque 100, e-mail, E-Sic, Fala –Br, telefonema, 

whats App ou presencialmente, coletando o maior número de  dados possíveis.

     ·Análise da Manifestação

 A manifestação é registrada e acompanhada através de um protocolo interno, para 

encaminhamento ao setor competente.

A Ouvidoria analisa o teor da manifestação, verifica e identifica qual setor competente 

     ·Cadastro da Manifestação
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COMO ACONTECE O ATENDIMENTO

NA OUVIDORIA?

será encaminhada se houver necessidade de diligência, senão, responderá ao 

solicitante. Segundo a Lei nº 13.460/2017, a Ouvidoria encaminhará a resposta ao 

usuário, observado o prazo de 30 dias, podendo “ser prorrogável de forma 

justificada, uma única vez, por igual período.”

     Caso a manifestação seja de competência de outro órgão, será indicado ao cidadão 

manifestante tal órgão.

     ·Encaminhamento ao manifestante interessado

A Ouvidoria acompanhará todo o trâmite da manifestação no setor parceiro, zelando 

para  que a resposta seja tempestiva e célere. 

A resposta final ao manifestante deve ser elaborada pela Ouvidoria apenas quando 

todas as diligências possíveis estiverem exauridas.

A manifestação que tenha dados suficientes será encaminhada ao órgão/setor 

competente, devendo esta Ouvidoria informar do encaminhamento realizado à 

manifestação ao interessado.

      ·Encerramento

A manifestação será encerrada somente mediante uma resposta satisfatória. 

Ressalvando que a resposta satisfatória não significa necessariamente atendimento à 

demanda do cidadão, mas sim uma resposta esclarecedora fundamentada e 

completa.

     ·Resposta ao cidadão manifestante

     ·Acompanhamento da Manifestação

05



Secretaria de
Administração
Penitenciária

06

NÃO SIM

NÃOSIM

RECEBIMENTO

CADASTRO

ANÁLISE

OUVIDORIA

SETOR

COMPETENTE

OUVIDORIA

ENCAMINHAR AO
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QUAIS SÃO OS PROCEDIMENTOS PARA

ACESSAR OS SERVIÇOS DA OUVIDORIA?

SEAP

ADVOGADOS

   Para melhor atendê-lo, encaminhe sua solicitação da demanda via e-mail ou 

whatsapp:

ouvidoria@seap.am.gov.br

(92) 99364-2025

   Envie cópia dos documentos da sua manifestação como: certidões, petições, 

procurações, etc.

    As demandas somente deverão ser encaminhadas se não forem atendidas pela 

Estatística das unidades ou setor responsável. Após envio, estaremos dando início aos 

procedimentos administrativos desta Ouvidoria.

      Para solicitar informação da demanda enviada pelo e-mail ou whatsapp encaminhe 

foto da sua carteira da OAB para sua identificação.
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QUAIS SÃO OS PROCEDIMENTOS PARA

ACESSAR OS SERVIÇOS DA OUVIDORIA?

FAMILIARES

   Para facilitar o entendimento estaremos disponibilizando como acontecem os 

atendimentos, para que você possa acessar os serviços, antes de abrir uma 

Manifestação na Ouvidoria.

   Enviar a demanda via e-mail ou whatsapp (92) 98290-1073 / 99389-0160 / 98203-

1907), com todas as informações possíveis, como: nome, telefone, grau de parentesco, 

nome do interno, unidade prisional, e documentos que se fizerem necessários para 

fundamentar a Manifestação.
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do cadastro de visitantes
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Primeiro acesso: ao acessar o site 

(www.visitalegal.am.gov.br) ou 

aplicativo VISITA LEGAL, disponível no 

Google Play, clique em "primeiro acesso".

No campo dados básicos: digite nome 

completo, CPF, e-mail, senha, data de 

nascimento, telefone de contato, RG, 

órgão emissor. Todos são obrigatórios; 

No campo endereço: CEP, Estado, Bairro, 

Cidade, Logradouro (nome da rua ou 

avenida), número da residência e 

complemento se houver.

No campo enviar documentação: é 

solicitado foto de uma documentação 

que pode ser: RG, carteira de habilitação 

ou carteira de trabalho, frente e verso.

Finalização: após todo o preenchimento 

de dados e envio de fotos clicar no ícone 

NÃO SOU UM ROBÔ e logo após clicar em 

CADASTRAR.

Depois do cadastro finalizado na opção 

(já cadastrado), preencha seu CPF e 

SENHA (criada no cadastro); clique no 

ícone NÃO SOU ROBÔ e em entrar;

Clique em FAZER UM NOVO 

AGENDAMENTO, e escolha a opção TIPO 

DE VISITA CREDENCIAMENTO, escolha a 

UNIDADE e digite o nome do interno, 

selecionar data e hora para atendimento, 

clicar em AGENDAR;

Pronto, agora você já realizou seu 

agendamento AGUARDE até seu 

agendamento de PENDENTE passe para 

APROVADO para comparecer na SEAP, 

localizado na rua Gabriel Salgado – 

Edfício Cônego Gonçalves de Azevedo, 

Prédio Anexo, Centro, para efetivação do 

cadastro. 

1 2

3 4

5 6

7
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OBS.: Documentos necessários - cadastro: RG, CPF, Comprovante e Declaração

de Residência - luz, água ou telefone (original e cópia) e 02 fotos 3x4.



Documentos obrigatórios

para a companheir �  
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   Certidão de casamento ou Declaração de união estável firmado em cartório, 

certidão de nascimento de filhos registrados em nome do interno. Conforme portaria 

n° 072/2019;

      Certidão de antecedentes criminais estadual e federal.
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Cadastro de meno �

    Documentos de guarda e responsabilidade autoridade judicial (resp. Legal), 02 

fotos 3x4 (obrigatório a partir de 06 anos).

    Crianças de 6 meses a 10 anos - Certidão de nascimento, RG, CPF do responsável 

legal, documento de guarda e responsabilidade autoridade judicial (resp. Legal), 

Todos originais e cópias;

     Crianças/Adolescentes de 11 a 17 anos - RG e CPF e RG e CPF do responsável legal 

(originais e cópias);

 

OBS.: O prazo para conclusão do cadastro é de até 30 dias. 

      O cadastro só será efetuado mediante apresentação de documento que comprove 

grau de parentesco com o interno.

   Os agendamentos de visitas só poderão ser efetuados após a realização do 

credenciamento no site ou aplicativo.

   Departamento de Reintegração Social e Capacitação  Dúvidas e informações:

(DERESC) da SEAP, de segunda a sexta feira, das 08h às 14h, pelo fone Whatsapp (92) 

99371- 4865.
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Passo a Passo para AGENDAR

VISITA REGULAR no aplicativo

VISITA LEGA  � 

  5. Pronto, AGORA VOCÊ já realizou seu agendamento. AGUARDE até seu 

agendamento de PENDENTE passe para APROVADO. Agora você deve comparecer na 

UNIDADE no DIA e HORÁRIO escolhido.

   2. Acesse o site www.visitalegal.am.gov.br ou baixe o aplicativo VISITA LEGAL em 

seu celular (pelo Playstore); 

   4. A tela inicial no campo agendamentos futuros QUANDO AS VAGAS ESTIVEREM 

DISPONÍVEIS, clique em FAZER UM NOVO AGENDAMENTO, selecione a Unidade 

Prisional a qual você desejar visita. Na opção tipo de visita clicar em VISITA REGULAR e 

na opção internos vinculados o nome do interno irá aparecer automaticamente e 

então você poderá clicar no nome do interno e clicar na opção Buscar vagas. O dia da 

visita disponível irá aparecer automaticamente, você escolherá o horário de visita e 

clicará em AGENDAR;

    3. Na tela que se abre digite seu CPF e SENHA, clique em NÃO SOU ROBÔ e logo em 

seguida em ENTRAR;

     

     1. Após efetuar seu primeiro acesso, agendar para credenciamento e comparecer na 

SEAP deixando toda a sua documentação para cadastro, e ter esperado o prazo de até 

30 dias e ter seu cadastro liberado. Você poderá acessar seu APLICATIVO para 

agendar para efetuar as VISITAS REGULARES.



Atendimento do SERVIÇO SOCIAL

das unidades prisionais � 

     Sexta: IPAT.

    Realização de cadastro, orientações, vínculos, Tipos de serviços realizados:

agendamento de visita social, e demais procedimentos, com prévio agendamento no 

aplicativo visita legal.

  O Serviço Social realiza atendimento aos familiares na SEAP, via whatsapp e 

presencialmente uma vez por semana no Atendimento da SEAP, localizado na rua 

Gabriel Salgado – Edifício Cônego Gonçalves Azevedo, Prédio Anexo, Centro.

     Segunda: COMPAJ, CDF e PFM;

     Horário de atendimento: 09h às 14h.

     Efetivação de Cadastro:

  CDPM I;    Quarta:

     Terça: CDPM II;

     Endereço do Atendimento: Rua Gabriel Salgado, s/nº Centro.

     Quinta: UPP;

Atendimento via whatsapp do

SERVIÇO SOCIAL das unidades

prisionais � 

Serviço social CDPM I          (92) 99314-0319

Serviço social CDPM II         (92) 99148-7870

Horário de atendimento do Serviço Social das Unidades Prisionais: Segunda a Sexta das 09h às 15h.

Serviço social CDF/PFM      (92) 98592-4982 / (92) 99343-5380

Serviço social IPAT               (92) 99365-8128

Serviço social UPP                (92) 99138-7484

Serviço social COMPAJ       (92) 99173-3573
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Algumas situações específicas

que chegam à SEAP:  � 

    Colocação da tornozeleira eletrônica: A instalação, manutenção ou retirada de 

tornozeleira eletrônica é feita no Centro de Operações e Controle (COC), situado na 

Av. Codajás, 400 Cachoeirinha. Mais informações: 0800 591 9204 ou mensagem via 

WhatsApp pelo número (92) 99393-9330.

     Violações da tornozeleira e certidões do semiaberto: Todas deverão ser solicitadas 

pelo magistrado nos autos e será distribuída a ordem à unidade e devolvidas nos 

autos ao Magistrado solicitante;

    (Certidão Disciplinar, Carcerária e Relatório de Monitoramento) Demais certidões

requeridas nos autos serão enviadas para as unidades e devolvidas nos autos para o 

Juiz;

     autorizados na portaria nº 012/2021, deve ser encaminhado Para entrega de objetos

ao DERESC no atendimento da SEAP, sito a Rua Gabriel Salgado, s/nº Centro;

    , óculos, bolsas de colostomia, muletas, etc. devem Para entrega de medicamentos

ser entregues acompanhado com a receita da Unidade Prisional, atualizada e legível, 

na Coordenadoria de Saúde no Atendimento da SEAP – sito a Rua Gabriel Salgado, 

s/nº Centro. Ressaltamos que o recebimento dos medicamentos será aceito mediante 

análise e liberação da Coordenadoria de Saúde e Direção da UP;

     

    , bem como resgate de documentos Pedidos de retirada de documento dos internos

deixados nas UPs, devem ser solicitados junto ao DERESC, no atendimento da SEAP – 

sito a Rua Gabriel Salgado, s/nº Centro. 
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   Pedido de inserção do custodiado em atividade laboral: o pedido pode ser realizado 

pelo próprio interno ao Serviço Social da Unidade Prisional. Este colocará o nome do 

interno em uma lista de espera. A medida da abertura de vagas o interno passará por 

avaliação da equipe técnica da UP, que submete à autorização do diretor da unidade;

    - Solicitar o pedido dentro do processo ao Juiz da Vara de Execuções ou o Juiz que 

decretou a prisão;

    O familiar pode comparecer ao COSIPE, munido de Localização do interno:

documento de identificação com foto e um documento que comprove vínculo com o 

interno; Aos advogados proceder conforme atendimento padrão, acima citado, pelo  

whatsapp da Ouvidoria ou diretamente no whatsapp do Serviço Social de cada 

Unidade Prisional, o familiar precisa enviar documento de identificação e um 

documento que comprove o vínculo familiar com o interno.

     - Acompanhar junto às Varas o envio da ordem via malote digital ou oficial de justiça 

para a respectiva Unidade Prisional;

    - A partir da data de abertura do malote na Unidade Prisional conta-se 10 (dez) dias 

para o cumprimento da ordem judiciada, que será respondida nos autos do processo;

   Pedido de Celeridade de Certidões carcerárias, Mapas de monitoramento , Exame 

Criminológicos: Devem ser encaminhados para a Ouvidoria a partir da data limite 

caracterizando o atraso. Após o seguinte procedimento:

    O Projeto Achados e Encontrados guarda todos os pertences (malas, bolsas, chaves, 

óculos, carteiras, etc.) e documentos dos internos (RG, CPF, Certificados, Certidão de 

Nascimento, casamento, Certificado de Reservista, Carteira de Trabalho, CNH, etc.), 

deixados nas unidades prisionais podem ser resgatados pelo interno, familiar ou 

advogado, no DERESC mediante documento de identificação;
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    OBS: Não será admitida nenhuma exceção à regra descrita na presente portaria;

    Obs: Caso seja enviado fora do horário ou nas últimas horas do dia, ficará sempre a 

análise para o dia posterior. 

   Informações sobre os procedimentos dos Alvarás, para a soltura: deverá ser 

recebido na Unidade Prisional por malote digital ou oficial de justiça nos horários de 

8h as 18h, de 2ª a 6ª; das 14h às 18h, nos fins de semana e feriados.  A comunicação via 

whatsapp para os setores da Estatísticas das Unidades Prisionais, respeitando a ordem 

de chegada e cumprimento de todos os procedimentos para soltura;

 - Nenhuma certidão será encaminhada ou emitida por outro meio que não da 

dinâmica processual ora apresentada; 

    Revista no momento da visita na UP:

   - Os procedimentos de revista serão realizados via digital através do body scan e 

raquetes detectores de metais e quando necessário serão feitas revistas pessoais em 

cumprimento à legislação vigente que disciplina o tema;

 

Não serão aceitos exames de imagens (Raio-X ou Ultrassonografia), em substituição 

de laudos médicos.

   - A liberação de passagem pelo body scan ocorrerá como disciplinada na Portaria 

Interna nº012/2021 GAB/SEC/SEAP, quando existir alguma doença pré-existente com 

laudo médico detalhado informando a doença e a proibição de passar no body scan 

ou quando a pessoa for portadora de prótese ou marca-passo devidamente 

comprovado por junta médica;
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telefones úteis 

Ouvidoria/SEAP:

(92) 99291-9921 / 98290-1073 / 99389-0160 / 98203-1907

DERESC – Departamento de Reintegração Social e Capacitação

(92) 99371-4865
CSSPAM – Coordenação de Saúde do Sistema Prisional do Amazonas

(92) 99502-5731

COSIPE – Coordenação do Sistema Penitenciário

(92) 99287-9255

COC– Centro de Operações e Controle

(92) 0800 042 0099 / 99393-9330

CDF - Gerência de Estatística

(92) 99374-1955
CDPM 1 - Gerência de Estatística

(92) 99375-4973
CDPM 2 - Gerência de Estatística

(92) 99288-6205

COMPAJ RF - Gerência de Estatística

(92) 99316-5085

CRT - Central de Recebimento e Triagem - Gerência de Estatística

(92) 99438-3369

IPAT - Gerência de Estatística

(92) 99536-3342

CAM - Casa do Albergado de Manaus - Gerência de Estatística

(92) 99140-1087

UPP - Gerência de Estatística

(92) 99261-4430
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