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INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 002/2011/SEJUDH, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2011. 
Dispõe sobre o regime de trabalho em turno -RTT- para os Agentes Penitenciários e 
Agentes Orientadores da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas 
atribuições legais, e 

Considerando o disposto no §3º, do artigo 16, da Lei Estadual n.° 8.260, de 28 de 
dezembro de 2004, que prevê o regime de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais para os integrantes da carreira de Agentes Penitenciários e Agentes 
Orientadores; 
Considerando o artigo 17 da Lei Complementar Estadual n.° 389, de 31 de março de 
2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário; 
Considerando o artigo 4° da Lei Complementar Estadual n.° 423, de 26 de maio de 
2011, que reduz a carga horária dos Agentes Penitenciários para 40 (quarenta) horas 
semanais; 
Considerando o princípio da isonomia, aqui aplicado aos profissionais Agentes 
Orientadores; 
Considerando que as categorias necessitam de maior intervalo de descanso para 
melhor se refazerem psicologicamente das atribuições que lhe competem; 
RESOLVE: 
Art. 1º Regulamentar o Regime de Trabalho em Turno - RTT para os Agentes 
Penitenciários e Agentes Orientadores, estabelecido em turno de 24 (vinte e quatro) 
horas de trabalho, seguido de 72 (setenta e duas) horas de descanso. 
Art. 2º Os servidores Agentes Penitenciário e Orientador que trabalharem no RTT 
especificado no artigo anterior, para fins de cumprimento da carga horária máxima 
semanal de 40 (quarenta) horas semanais, farão jus, ainda, a uma folga mensal 
correspondente a 24 (vinte e quatro) horas em que fariam o plantão, sendo: 
I – A cada mês, o servidor agente será beneficiado com o plantão de folga de 24 (vinte 
e quatro) horas, a ser concedida pela Direção da Unidade e obedecida a escala de 
plantões já fixada, sem prejuízo do descanso de 72 (setenta e duas) horas posteriores 
à folga, devendo o Diretor encaminhar tais informações à Superintendência de Gestão 
de Pessoas da Secretaria Adjunta Executiva do Núcleo Segurança; 
II – As folgas deverão ser gozadas no mês de vigência dos plantões, não sendo 
cumulativas, perdendo tal direito o servidor agente que não a utilizar no mês. 
Parágrafo único. A folga do plantão de que trata este artigo tem por finalidade a 
compensação da carga horária regular de 40 (quarenta) horas semanais. 
Art. 3º Será permitido o registro de assiduidade com até 15 minutos de atraso na 
entrada em cada um dos turnos, não gerando qualquer desconto em folha, desde que 
compensado o atraso no mesmo dia. 
Art. 4º A falta injustificada ao trabalho implicará, também, no desconto no subsídio 
referente aos dias de folga, ou seja, será descontado o dia trabalhado e os dias de 
folga, nos termos da Lei Complementar Estadual n.° 04/1990. 
Art. 5º A falta justificada no dia do plantão, através de atestado médico, gera ao 
servidor o dever de se apresentar para a direção da unidade no dia seguinte ou em dia 
marcado pelo Diretor. 
§1° O desconto dos dias de folga será também imputado ao servidor que, tendo 
apresentado justificativa de falta, recusar-se a trabalhar no dia imediatamente posterior 



ao dia abonado ou em outro dia a ser definido pela direção da unidade. 
§2° O registro da justificativa da falta deverá ser feita ao Diretor da Unidade até o 
segundo dia útil após a ocorrência. 
§3° O servidor em licença para tratamento de saúde superior a 03 (três) dias, deverá 
solicitar ao seu superior imediato, ou diretamente à Superintendência de Gestão de 
Pessoas da Secretaria Adjunta Executiva do Núcleo Segurança, a GPM – Guia para 
Perícia Médica e agendar a data de realização junto à Coordenadoria de Perícia 
Médica Oficial da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso – SAD. 
Art. 6º Será concedido horário especial aos servidores plantonistas que estiverem 
matriculados em curso de nível superior ou especialização, quando comprovada a 
incompatibilidade entre os horários, sem prejuízo do exercício do cargo e da jornada 
semanal de trabalho. 
Parágrafo único. A jornada semanal de trabalho deverá ser compensada na mesma 
semana. 
Art. 7º Os Diretores das Unidades Penitenciárias e Socioeducativas deverão 
encaminhar as comunicações de faltas aos respectivos Superintendentes todas as 
segundas-feiras, ou, no caso de feriado ou ponto facultativo, no primeiro dia útil 
subsequente, ocasião em que, após conhecimento e deliberação, será encaminhado 
por este último à Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria Adjunta do 
Núcleo Segurança. 
Art. 8º Os Diretores das Unidades Penitenciárias e Socioeducativas deverão 
encaminhar o boletim de frequência mensalmente aos respectivos Superintendentes, 
até o 5º dia útil do mês, devendo anotar as faltas, computando também as faltas 
referentes aos dias de descanso não devidos, anexando os atestados médicos 
referentes às  faltas justificadas. 
Art. 9º Os Diretores das Unidades Penitenciárias e Socioeducativas deverão 
encaminhar aos respectivos Superintendentes a escala de trabalho dos Agentes 
Penitenciários e Agentes Orientadores, até o dia 25 de cada mês, referente ao mês 
subsequente. 
Art. 10 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Instrução Normativa 
n.° 01/2011/SEJUDH, de 19/04/2011, publicada em 27/04/2011. 
REGISTRE-SE. 
PUBLIQUE-SE. 
CUMPRA - SE. 
Cuiabá – MT, 23 de novembro de 2011. 
                                      

 

 


