
 
CNPCP – CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA 

 

ERRATA DA RESOLUÇÃO 09/2011 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012 

 

O CNPCP informa as seguintes correções no corpo do texto da resolução 09/2011 decorrentes de 

equívocos de digitação, de explicitação do texto ou de lógica. 

1ª Correção: Pag.35 – Afastamentos e Recuos 

No quadro resumo está previsto para edifício vertical, sem presença de preso, o seguinte recuo: 

“Altura da barreira = (n - 2)/2” 

O sinal de “=” foi grafado incorretamente, deveria ser grafado o sinal de “+”. 

2ª Correção: Pag.35 – Afastamentos e Recuos 

No texto que trata do perímetro de segurança externo, foi corrigida a distância mínima conforme 

a localização do material cortante: 

“Ainda deverá ser previsto um perímetro de segurança externo, correspondente e paralelo a toda 

a barreira, quando esta utilizar materiais cortantes ou perfurantes. O perímetro externo terá a função de 

afastar pessoas de fora do meio penitenciário da barreira, como medida de prevenção contra acidentes 

no contato com os materiais letais ou que provoquem lesão. Caso esses materiais se localizem na base da 

barreira, a distância mínima entre a linha externa e a barreira deverá ser de cinco metros, caso se 

localizem no topo, a distância mínima deve ser de três metros. Também deverá ser providenciada 

sinalização que advirta sobre a necessidade de atenção à segurança.” 

3ª Correção:  Pag. 36 - Estacionamento 

Foi sugerido que seja observado a demanda de veículos da própria unidade e o devido 

dimensionamento das áreas de manobra, respeitando o porte do veículo.  

4ª Correção:  Pag. 39/40 – Conforto ambiental 

Foi previsto que as aberturas dos compartimentos devam obedecer a um mínimo de 1/8 a 1/6 da 

área de seu piso, dependendo da zona bioclimática em que o estabelecimento está inserido. 

Porém, também requer cumprimento da ABNT, nesse caso houve uma inconsistência, conforme 

demonstra o quadro abaixo: 

 

Nesse caso, deve-se adotar a ABNT, sendo que o texto passa a ser:  



“As aberturas dos compartimentos deverão obedecer ao mínimo estabelecido pela NBR 15.220/2003, 

dependendo da zona Bioclimática em que o estabelecimento está inserido, por questões de aeração dos 

ambientes e condições de ventilação natural. Excluem-se dessa obrigatoriedade os compartimentos que 

servem de corredores e passagens com área igual ou inferior a 10m2. Quando a iluminação/ventilação 

for zenital deverá atender também aos parâmetros da NBR 15.220/2003”. 

Na tabela sobre a zona bioclimática 7 há um erro de digitação: Onde lê: “16%<A<15%”, leia-se, 

“10%<A<15%”. 

5ª Correção: Pag. 39 – Conforto Ambiental 

"Os ambientes devem possuir ventilação cruzada. Para isso, a relação entre aberturas de entrada 

e de saída deverá corresponder ao mínimo de 0,5 para a circulação de ar." 

Sendo que o texto para a ser: "Os ambientes deverão possuir ventilação cruzada. Para isso, a relação 

entre aberturas de entrada e de saída deverá corresponder ao mínimo de 0,5 para a circulação de ar, ou 

seja, para a dimensão da abertura de entrada de ventilação corresponder à metade desta dimensão para 

a abertura de saída de ventilação". 

6ª Correção: Pag. 42- Recomendações Técnicas 

Acrescentou-se o seguinte esclarecimento: “No caso do cálculo de percentuais de espaços exigidos nesta 

resolução deve-se fazer o arredondamento para cima, ou seja, para o dígito maior”.  

Foi explicitada a forma de cálculo de vagas:“A capacidade do estabelecimento deve ser calculada 

levando-se em consideração as vagas previstas nos módulos de vivência coletiva e vivência individual, 

não sendo computadas as vagas do Módulo de Triagem/Inclusão, de Assistência à Saúde, Módulo de 

Berçários
1
, entre outros”. 

7ª Correção: Pag. 50- Módulo Guarda Externa 

Não há necessidade de instalação sanitária para pessoa com deficiência na guarda externa devido 

às características do trabalho, sendo que profissionais com essa característica são alocados em 

outros setores.  

Modificada a nota de rodapé 11: “Considerando uma instalação sanitária e um lavatório. obedecendo 

as dimensões NBR 9050/2003”. 

 

8ª Correção: Pag. 51 – Módulo de Agentes Penitenciários 

O dormitório está dimensionado para 5% dos agentes/monitores. Nesse caso, fica aberta a 

interpretação tanto para o número total de agentes/monitores por turno ou número total de 

agentes/monitores da unidade. Assim, foi explicitado que se tratava do número total da unidade, 

na nota 14: 

“Dimensionado para 5% do número total de agentes/monitores da unidade, dos quais 60% para agentes 

masculinos e 40% para agentes femininos”. 
 

9ª Correção: Pag.52 – Módulo Recepção e Revista de Visitantes 

Não havia sido especificada a quantidade de Box. Foi inserida a nota 17:  

                                                           
1
 Exceção feita para estabelecimentos específicos para parturientes e mães. 



“Dimensionado para capacidade de 5% do número de presos na Unidade”. 

10ª Correção: Pag.54 e 55 – Módulo Triagem e Inclusão 

Reduzida a metragem da sala do agente para 6m2 e retirada a instalação sanitária por já haver um 

banheiro para funcionários no módulo. 

Reparada a nota de rodapé 21 (anterior 20) por estar equivocada a quantidade e a nota de rodapé 

22 (anterior 21) para dar mais clareza ao texto, seguindo o padrão da proporcionalidade: 

Nota 21: “Dimensionado para capacidade de 0,5% do número de presos na Unidade”. 

Nota 22: “Em unidades com capacidade de até 300 presos devem ser três celas individuais e duas 

coletivas; em unidades com capacidade para mais de 300 presos devem ser seis celas individuais e 

quatro coletivas.Dimensionado uma cela individual para cada 100 presos e uma cela coletiva para cada 

150 presos, até seis celas individuais e quatro coletivas”.  

 

11ª Correção: Pag. 56 e 57 – Módulo Saúde 

Reparada a localização dos sanitários para pacientes, deve ser a partir de 100 presos e não a 

partir de 700 presos. Inserido o solário nas enfermarias que foi esquecido. 

12ª Correção: Pag. 58  – Módulo Tratamento Penal 

Reparada a nota 29 (anterior 28), pois o texto não explicitava a questão do sigilo:  

“Espaços em quantidade equivalente a 3% do número de presos, um espaço para PNE, sendo esses de 

atendimento individual e com proteção para garantia do sigilo”. 

13ª Correção: Pag. 64  – Módulo de Serviços 

Retirado a qualificação “central” do almoxarifado, pois o almoxarifado central fica no Módulo da 

Administração. Revista a quantidade de área: “de acordo com o projeto”. 

14ª Correção: Pag. 65  – Módulo Polivalente 

Reparada a nota 31 (anterior 30), para explicitar melhor o que estava descrito na tabela quanto à 

área descoberta com espaço para recreação infantil:  

“Dimensionada para público equivalente a 50% do número de presos, podendo chegar até 25% se a 

visita for planejada para acontecer em mais dias”. 

15ª Correção: Pag. 66  – Módulo Visita Íntima 

Reparada a nota 32 (anterior 31), para explicitar melhor o que estava descrito na tabela quanto à 

quantidade de apartamento/suite:  

“Suítes em número equivalente a 3% do número total de presos, sendo 1 para PNE.”. 

16ª Correção: Pag. 70 e 71 – Módulo Creche e Berçário 

Inserido a frase: “A creche deve estar no Setor Externo”, pois a localização da creche estava apenas na nota de 

rodapé. 



Incluído “Instalação sanitária funcionários e funcionárias” no programa de necessidades, que ficou ausente por 

erro de digitação. 

Incluído “Instalação sanitária equipe pedagógica (masculina e feminina)” no programa de necessidades, que 

ficou ausente por erro de digitação. 

17ª Correção: Pag. 73 – Módulo de Tratamento para Dependentes Químicos 

Inserido solário no programa de necessidades e corrigida a quantidade de presos por cela para 8 pessoas, 

ambos em decorrência de erro de digitação. 

18ª Correção: Pag. 50 e outras – Sobre a NR 18 

A NR 18 foi referenciada em vários locais do texto quanto aos sanitários, porém como se trata de uma 

normativa ampla, será mencionado nas recomendações técnicas o texto que é afeto à resolução 09/2011: 

1. As instalações sanitárias, conforme parâmetros definidos na NR 18, devem: 

a) ser mantidas em perfeito estado de conservação e higiene;  

b) apresentar acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de modo a manter o resguardo 

conveniente;  

c) ter paredes de material resistente e lavável. 

d) ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante; 

e) não se ligar diretamente com os locais destinados às refeições;  

f) ser independente para homens e mulheres, quando necessário;  

g) ter ventilação e iluminação adequadas;  

h) ter instalações elétricas adequadamente protegidas;  

i) ter pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), ou respeitando-se o que 

determina o Código de Obras do Município da obra;  

j) estar situadas em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um deslocamento superior a 150 

(cento e cinqüenta) metros do posto de atividades aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios.  

 

Quanto ao dimensionamento dos banheiros nos Módulos foram feitas as seguintes alterações 

considerando o uso de cada espaço: 

 

Módulo de Educação, Trabalho e Polivalente:  

Dimensionado 1(um) vaso para cada 20 (vinte) mulheres e 1(um) lavatório para cada 25 (vinte e cinco) 

mulheres; e  1(um) mictório para cada 25 (vinte e cinco) homens, 1(um) vaso para cada 50 (cinqüenta) 

homens e 1(um) lavatório para cada 50 homens. 

No Módulo Polivalente, tanto de unidades masculinas, quanto femininas, deve ser dimensionado um 

espaço para fraldário de 0,60m². 

  

Módulo de Recepção e Revista:  

Dimensionado 1(um) vaso para cada 20 (vinte) pessoas e 1(um) lavatório para cada 50 (cinqüenta) 

pessoas.  

 

 


