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ANALISTA 
ADMINISTRATIVO

MATRICULA

NOME NOTA/ANO 2018

232538 Yvan Jackson de 
Oliveira Paiva 9,29

233710 Geremias Rosa 9,85

232837 Camila Scalabrin da 
Silva 9,73

233177 Cássia dos Santos 
Chaves 9,83

233511 Mariele Laura Quevedo 
Gomes Ferreira 9,83

63573 Valdecarlos José dos 
Santos 8,15

248611 Thayse Gomes da 
Silva 9,81

233507 Tânia Bazzi
Aprovar Conforme o Art. 
12 - A Decreto 3444 de 
07/07/2004

PERITO OFICIAL MÉDICO LEGISTA

MATRICULA  NOME NOTA/ANO 2016

38793 Luiz Gabriel Leite 
da Silva 8,39

<END:1003798:14>

SEJUDH
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

<BEGIN:1003877:14>

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2017/
SEJUDH

DA ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 055/2017/SEJUDH, que entre 
si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da Secretaria 
de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH e a Empresa STÚDIO 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
DO OBJETO: Alteração da CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO e 
CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato 
nº 055/2017/SEJUDH, referente à Aquisição de TELEVISORES 42 
POLEGADAS para atender necessidades do PROJETO SIGEPEN, que 
visa Informatizar a Gestão do Sistema Penitenciário do Estado de Mato 
Grosso. Através da implantação de Solução Tecnológica que compreende: 
Sistema Informatizado, Servidores, Datacenter Modular Compacto, Rede 
Lógica e Elétrica, Computadores, Webcams e Leitores Biométricos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO: 3.1. Fica acrescido ao valor inicial 
do Contrato R$ 1.785,00 (um mil, setecentos e oitenta e cinco reais). O 
valor global do Contrato passa a ser de R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos 
e vinte e cinco reais), a partir da assinatura do termo aditivo.
CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação 
deverão ser apropriadas na dotação prevista no Orçamento de 2018, 
a seguir: U.O: 18101; Programa: 410; Atividade: 2466, Natureza de 
Despesa: 449052; Fonte: 640.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as Cláusulas do Contrato 
inicial.

ASSINAM: FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA-Secretário de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos/CONTRATANTE e o Sr. JOSÉ GUERREIRO 
FILHO Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática LTDA/
CONTRATADA
<END:1003877:14>

<BEGIN:1003906:14>

EXTRATO DE PORTARIA Nº 076/2018/GAB/SEJUDH*
Extrato da Portaria nº 076/2018/GAB/SEJUDH, por meio da qual instaura-
se Processo Administrativo Disciplinar com fulcro nos artigos 67-A, § 2º 
e § 7º, e 69 da Lei Complementar nº 207, de 29/12/2004, alterada pelas 
Leis Complementares nº 213/2005, 550/2014 e 584/2017. Designam-se as 
servidoras Juliany Gomes de Santana e Juciley de Moraes Lara para apurar 
possíveis irregularidades funcionais, descritas nos autos do processo de 
protocolo nº 195163/2016, em desfavor da servidora Maria Miguelina 
Teixeira da Silva, matrícula nº 91825, Profissional de Nível Superior do 
Sistema Penitenciário - Perfil/Enfermeira, que se forem comprovadas a 
servidora poderá incorrer em infrações disciplinares descritas nos artigos 
143, incisos I, II, III, IX e X, artigo 144, incisos XV e XVIII e 159, incisos XII 
e XIII, todos da Lei Complementar nº 04/1990. Cuiabá/MT, 02 de abril de 
2018. FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA (Secretário de Estado de Justiça 
e Direitos Humanos).
*Republicado para fins de retificação.
<END:1003906:14>

<BEGIN:1003847:14>

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 004/2018/GAB/SAAP/SEJUDH

Regulamenta o procedimento referente à 
emissão de declaração para fins de pedido 
de autorização para a aquisição e renovação 
do registro de arma de fogo de uso permitido 
de propriedade particular pelos Agentes 
Penitenciários efetivos do quadro de pessoal 
da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 
Humanos, junto ao Departamento de Polícia 
Federal, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso II, da Constituição 
Estadual,
CONSIDERANDO a competência da Secretaria de Estado de Justiça e 
Direitos Humanos - SEJUDH para elaborar, coordenar e gerir a política 
prisional do Estado, conforme estabelece o artigo 31, I, da Lei Complementar 
Estadual nº 566, de 20 de maio de 2015 e o artigo 74 da Lei de Execução 
Penal (Lei nº 7.210/84);
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.993/2014, que alterou a Lei nº 
10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), para incluir o parágrafo 1º-B em 
seu artigo 6º, a fim de permitir que os integrantes do quadro efetivo de 
agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade 
particular ou fornecida pela respectiva instituição mesmo fora de serviço;
CONSIDERANDO a Lei Complementar Estadual nº 507, de 16 de setembro 
de 2013, que alterou a Lei Complementar nº 389/2010, e em simetria com 
a legislação federal, incluiu o artigo 43-A, a fim de conceder ao servidor 
Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário o direito a portar arma de 
fogo institucional, bem como portar arma de fogo particular, desde que 
acompanhada dos documentos necessários;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa Nº 002/2018/GAB/SEJUDH, 
de 17 de abril de 2018, que dispõe sobre a regulamentação da função 
armada, bem como o porte de arma de fogo e a cautela de material bélico, 
de propriedade do Estado de Mato Grosso, por Agentes Penitenciários 
lotados no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 
Humanos - SEJUDH;
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.315, de 20 de dezembro de 2017, 
que dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, prevendo no inciso VI - Nível de 
Execução Programática - em seu item 7, a Gerência de Armas e Logística 
Penitenciária;
CONSIDERANDO o Decreto nº 1.018, de 24 de maio de 2017, que aprova o 
Regimento Interno da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 076/2015/GAB/SAAP/MT, que dispõe 
sobre a designação de servidores para compor Comissão Permanente para 
instrução de processos referentes à suspensão de porte de arma de fogo 
dos Agentes Penitenciários do Sistema Penitenciário de Mato Grosso;
CONSIDERANDO o Memorando Circular nº 02/2016 - DARM/DIREX/
DPF, que estabeleceu que por ocasião da solicitação de autorização 
para a aquisição e renovação do registro de arma de fogo de propriedade 
particular por agente penitenciário, este deverá apresentar juntamente 
com o requerimento, declaração do respectivo Sistema Penitenciário, 
informando que o solicitante encontra-se apto ao desempenho de suas 
funções e atende os requisitos técnicos e psicológicos;
CONSIDERANDO a Portaria nº 270, de 8 de maio de 2008, do Departamento 
de Polícia Federal, que aprovou os padrões de aferição de capacidade 
técnica e psicológica para o manuseio de arma de fogo pelos integrantes 
do Sistema Penitenciário, descrito no inciso VII do artigo 6º, da Lei nº 
10.826/2003;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos 
referentes à solicitação de autorização de aquisição e renovação do registro 
de arma de fogo de uso permitido de propriedade particular, pelo servidor 
agente penitenciário junto ao Departamento de Polícia Federal/Divisão 
Nacional de Controle de Armas de Fogo;
CONSIDERANDO que o Departamento de Polícia Federal, por meio do 
Memorando Circular nº 02/2016-DARM/DIREX/DPF, delegou ao Sistema 
Penitenciário, respectivo, a declaração de que o agente penitenciário 
solicitante encontra-se apto ao desempenho de suas funções e atende os 
requisitos técnicos e psicológicos conforme preceitua a Portaria n.º 270/08-
DG/DPF, sendo que tal declaração substituirá a apresentação dos laudos 
de capacidade psicológica e técnica para manuseio de arma de fogo; e
CONSIDERANDO o processo n.º 542004/2017.
R E S O L V E:
Art. 1º Regulamentar os procedimentos referentes à solicitação de 
“Declaração de Capacidade Técnica e Psicológica” para a instrução de 
processo de autorização para aquisição e renovação do registro, junto ao 
Departamento de Polícia Federal, de arma de fogo de uso permitido de 
propriedade particular pelo Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário 
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do quadro efetivo de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 
Humanos.
Art. 2º A Gerência de Armas e Logística Penitenciária é a unidade 
administrativa responsável pelo recebimento da solicitação e expedição da 
Declaração de Capacidade Técnica e Psicológica, com prazo de validade 
de 90 (noventa) dias, para aquisição e renovação do registro de arma de 
fogo de uso permitido de que trata este instrumento.
Art. 3º O Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário efetivo da Secretaria 
de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH que tiver interesse 
em proceder a aquisição e renovação de registro de arma de fogo de uso 
permitido de sua propriedade deverá comprovar o preenchimento dos 
requisitos técnicos e psicológicos preceituados na Portaria n.º 270/2008-
DG/DPF.
Art. 4º O Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário efetivo deverá 
protocolar, junto a Gerência de Protocolo da SEJUDH, à solicitação 
de “Declaração de Capacidade Técnica e Psicológica”, com prazo de 
validade de 90 (noventa) dias, mediante requerimento, cujo modelo estará 
disponível no site da SEJUDH - ADM. PENITENCIÁRIA - PUBLICAÇÕES 
SAAP - REQUERIMENTO DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E 
PSICOLÓGICA, instruído com:
I - cópia dos documentos pessoais, inclusive da carteira de identidade 
funcional, com a permissão para o porte de arma de fogo, mediante 
apresentação dos originais;
II - cópia de comprovante de residência certa, atualizado e em nome do 
requerente, mediante apresentação do original;
III - informar o número de telefone de contato e e-mail funcional ou pessoal;
IV - declaração do diretor da unidade de lotação do agente penitenciário 
requerente, quanto a aptidão ao desempenho das funções, com prazo de 
validade de 90 (noventa) dias, cujo modelo estará disponível no site da 
SEJUDH - ADM. PENITENCIÁRIA - PUBLICAÇÕES SAAP - DECLARAÇÃO 
APTIDÃO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES;
IV - comprovação de sua idoneidade e da inexistência de inquérito policial ou 
processo criminal, por meio da apresentação de certidões de antecedentes 
criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, do domicílio dos 
últimos 5 (cinco) anos, que poderão ser fornecidas por meio eletrônico, 
mediante a apresentação dos originais;
V - comprovação de capacidade técnica, atestada ou certificada pela 
Diretoria de Ensino Penitenciário através da participação em curso de 
formação, habilitação e ou aperfeiçoamento técnico operacional em 
armamento e tiro, em período não superior a 03 (três) anos, conforme inciso 
III do artigo 2º da Instrução Normativa n.º 002/2018/GAB/SEJUDH, de 17 de 
abril de 2018, mediante a apresentação do original.
§ 1º Quando do requerimento para renovação do registro de arma de fogo de 
uso permitido, este deverá ser instruído com cópia autenticada do registro 
vincendo ou vencido, e serão solicitados os documentos mencionado nos 
incisos deste artigo;
§ 2º Em conformidade ao disposto no caput do artigo 36 do Decreto n.º 
5.123/2004, conforme redação dada pelo Decreto n.º 6.147/2007, e artigos 
1º e 2º da Portaria n.º 270/2008 do Departamento de Polícia Federal, a 
capacidade técnica e a aptidão psicológica para o manuseio de armas de 
fogo serão atestadas pela própria instituição; e
§ 3º A apresentação de laudo de capacidade psicológica será exigido ao 
agente penitenciário aposentado, emitido por psicólogo credenciado junto 
ao Departamento de Polícia Federal, a suas expensas, observando-se o 
disposto no inciso III do caput do art. 4º da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 37 
do Decreto n.º 5.123/2004, com período não superior a 01 (um) ano.
Art. 5º Caberá a Gerência de Armas e Logística Penitenciária - GALP 
expedir a Declaração, com prazo de validade de 90 (noventa) dias, que 
o agente penitenciário solicitante encontra-se apto a desempenhar 
suas atividades técnicas e psicologicamente e atende os requisitos para 
manuseio e uso de arma de fogo conforme preceitua a Lei n.º 10.826/2003 
e suas alterações, Decreto n.º 5.123/2004 e suas alterações, e a Portaria 
n.º 270/2008-DG/DPF, com a devida assinatura, carimbo ou outra forma de 
identificação do responsável por atestar o documento, cujo modelo estará 
disponível no site da SEJUDH - ADM. PENITENCIÁRIA - PUBLICAÇÕES 
SAAP - DECLARAÇÃO APTIDÃO TÉCNICA E PSICOLÓGICA.
Art. 6º Não se concederá a declaração objeto deste instrumento ao Agente 
Penitenciário do Sistema Penitenciário que:
I - tenha tomado posse ou sido reintegrado ao cargo por força de medida 
judicial não transitada em julgado, até a decisão definitiva;
II - esteja afastado do efetivo exercício da função, por determinação judicial 
ou administrativa;
III - em licença para tratamento psiquiátrico;
IV - licenciado para trato de assuntos particulares;
V - tenha seu direito a autorização ao porte de arma de fogo suspenso;
VI - à disposição de órgãos não integrantes da estrutura orgânica da 
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, salvo casos que fique 
caracterizado que o Agente Penitenciário esteja desempenhando funções 
de natureza de segurança pública;
VII - tenha se afastado do efetivo exercício da função por determinação 

judicial ou administrativa, em licença para tratamento psicológico ou 
psiquiátrico, e retornado as suas atividades pelo prazo inferior a 1 (um) 
ano; e
VIII - não entregar toda a documentação exigida no art. 4º.
Art. 7º Após o recebimento da solicitação de Declaração de Capacidade 
Técnica e Psicológica a Gerência de Armas e Logística Penitenciária terá o 
prazo de 15 (quinze) dias para proferir decisão de concessão ou negativa, 
devidamente fundamentada.
Parágrafo único. O prazo constante do caput deste artigo poderá ser 
prorrogado, mediante decisão fundamentada, por uma única vez, por igual 
período.
Art. 8º O Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário que for demitido 
ou exonerado do cargo, posto a disposição de órgãos não integrantes da 
estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, 
for penalizado administrativamente e ter o seu direito a porte de arma 
de fogo suspenso, no curso deste procedimento, terá seu requerimento 
arquivado sem concessão da declaração objeto desta normativa.
§ 1º Caberá à Coordenadoria de Gestão de Pessoas comunicar os casos 
de demissão, exoneração, óbito e a disposição do agente penitenciária para 
órgãos não integrantes da estrutura orgânica da Secretaria de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos, salvo os de funções de natureza de segurança 
pública, conforme o caput deste artigo;
§ 2º Caberá à Unidade Setorial de Correição os casos de penalidade cuja 
conduta disciplinar inabilite o requerente para o porte de arma de fogo, 
conforme o caput deste artigo; e
§ 3º Caberá à Comissão de Suspensão do Porte de Arma de Fogo 
comunicar os casos dos agentes penitenciários cujo porte de arma de fogo 
encontrem-se suspensos à Gerência de Armas e Logística Penitenciária, 
conforme o caput deste artigo.
Art. 9º No caso de óbito e na ocorrência de doença mental que recomende a 
cessação da autorização de porte da arma de fogo do Agente Penitenciário 
do Sistema Penitenciário se procederá da mesma forma constante no art. 
8º.
Art. 10 O agente penitenciário que tiver interesse em adquirir ou renovar 
o porte de arma de fogo de uso permitido, de propriedade particular, após 
os trâmites legais de aquisição e ou renovação do registro, junto à unidade 
competente da Polícia Federal, deverá encaminhar cópia do documento de 
comprovação do registro da arma de fogo à Gerência de Armas e Logística 
Penitenciária, para fins de controle e registro.
§ 1º Nos casos da ocorrência de roubo, furto, extravio, apreensão e ou 
recuperação da arma de fogo de uso permitido de sua propriedade o 
agente penitenciário deverá encaminhar a Gerência de Armas e Logística 
Penitenciária cópia do boletim de ocorrência registrado pela autoridade 
policial e documento comprobatório de comunicação do fato a Polícia 
Federal, para fins de baixa, controle e registro;
§ 2º No caso da aquisição de arma de fogo de uso permitido, por meio de 
transferência oriunda de outro proprietário, o agente penitenciário adquirente 
deve após os trâmites legais de transferência, junto à unidade competente 
da Polícia Federal, encaminhar cópia do documento de comprovação do 
registro da arma de fogo em seu nome à Gerência de Armas e Logística 
Penitenciária, para fins de controle e registro;
§ 3º No caso da transferência da arma de fogo de uso permitido a outro 
proprietário, o agente penitenciário transferente deve após os trâmites 
legais de transferência, junto à unidade competente da Polícia Federal, 
encaminhar cópia do documento de comprovação do registro da arma 
de fogo em nome do outro proprietário à Gerência de Armas e Logística 
Penitenciária, para fins de controle e registro; e
§ 4º Nos casos dos parágrafos segundo e terceiro deste artigo o agente 
penitenciário deve observar sempre que a venda/aquisição/doação e a 
consequente entrega da arma de fogo somente deve ser realizada após 
a autorização de transferência concedida pela Polícia Federal, tendo em 
vista a possibilidade de indeferimento do pedido por não atendimento aos 
requisitos legais ou regulamentares e que a transferência antecipada da 
arma de fogo sem autorização pode caracterizar o crime de porte ilegal de 
arma de fogo.
Art. 11 Nos demais casos não previstos nesta normativa, deve-se proceder 
o encaminhamento dos autos ao Secretário Adjunto de Administração 
Penitenciária para análise e manifestação.
Art. 12 Esta instrução normativa entra em vigor na data da sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 22 de maio de 2018.

(Documento Original Assinado)
EMANOEL ALVES FLORES

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos
Em Substituição Legal

SEJUDH/MT
<END:1003847:15>
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