Automação –
A automação conta com um sistema de abertura e fechamento de portas das celas. A
ferramenta foi desenvolvida por servidores da Secretaria da Administração Penitenciária
(SAP).
É um sistema em que o controle é feito a distância, sem o contato direto dos
funcionários com a população carcerária. A liberação dos sentenciados para os
atendimentos são controlados e os sentenciados transitam no interior da unidade
prisional de forma ordenada. Um painel eletrônico possibilita a abertura e o fechamento
das celas e, mesmo que haja queda de energia, os trabalhos continuam, uma vez que a
parte elétrica é ligada a um gerador. Com isso, aumenta-se a segurança dos agentes e
dos sentenciados nas ações de contagem, remoção e retirada de presos para os mais
diversos atendimentos.
Um motor é acionado por comando eletrônico e controla a abertura e o fechamento da
porta que, ao girar, trava a porta. O controle pode ser feito também por computador, a
uma distância de até 100 metros da cela.
Para que o preso não tenha acesso, nem eletrônico nem manual, utiliza-se a rede interna
de computadores, que impede o acesso também de pessoas de fora. O sistema conta com
outros bloqueios, como o reforço de paredes e a colocação de mais grades para isolar o
equipamento da população carcerária.
A abertura e fechamento das portas das celas são realizadas pelo menos em quatro
momentos: às 8 horas, para a saída ao banho de sol; às 10h30 retornam para a refeição;
nova saída às 13 horas rumo ao banho de sol; e finalmente retornam às 16 horas. No
entanto podem haver atendimentos médicos, psicológicos e jurídicos no decorrer do dia,
por exemplo.
Anteriormente o agente de segurança penitenciária (ASP) precisava ir à frente das celas
portando chaves para abri-las ou fechá-las, e ficava exposto à ação de detentos, o que
em caso de motim, poderiam ter acesso as chaves. Hoje o sistema proporciona
segurança ao agente de segurança e à população prisional, uma vez que o contato do
agente com o preso é zero, o fluxo de presos é devidamente controlado e a abertura das
portas das celas é feita a distância.

