
PORTARIA Nº 006/2012/GAB/SEJUDH, DE 31 DE JANEIRO DE 2012.

Dispõe sobre o Regimento Interno do Centro de Referência de Políticas Públicas e Direitos 
Humanos dos Grupos Sociais Vulneráveis.

O  SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DE  JUSTIÇA  E  DIREITOS  HUMANOS,  no  uso  das 
atribuições que lhe confere o artigo 71, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso e,
Considerando o artigo 2° do Decreto Estadual n.° 907, de 19 de dezembro de 2011, que cria o  
Centro de Referência de Políticas Públicas e Direitos Humanos dos Grupos Sociais Vulneráveis, 
vinculado a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE

Art.  1° Aprovar  o  anexo  Regimento  Interno  do  Centro  de  Referência  de  Políticas  Públicas  e 
Direitos Humanos dos Grupos Sociais Vulneráveis, vinculado a Secretaria de Estado de Justiça e 
Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se,
Cuiabá, 31 de janeiro de 2012.

  

REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E 
DIREITOS HUMANOS DOS GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS.

Art.  1º  O Centro  de Referência  de Políticas  Públicas  e  Direitos  Humanos dos  Grupos Sociais 
Vulneráveis/ MT, criado pelo Decreto Estadual nº 907, de 19 de Dezembro de 2011, tem como 
missão atuar articuladamente com órgãos federais, estaduais e municipais na atividade voltada a 
promoção,  a  garantia,  a  defesa  dos  direitos  humanos  de  pessoas  e  grupos  em  condição  de 
vulnerabilidade social competindo-lhe:
I – formular a Política Estadual sobre Direitos Humanos de Pessoas e Grupos em Condição de 
Vulnerabilidade  Social,  alinhada  à  Política  Nacional,  assegurando  sua  atualização  à  luz  dos 
interesses da sociedade;
II – compatibilizar os planos estaduais como os planos nacionais e municipais, bem como coordenar 
e fiscalizar a respectiva execução;
III – promover a orientação estratégica global e definir prioridades para as atividades de redução da 
violação dos direitos humanos de grupos e pessoas em condição de vulnerabilidade social;
IV – exercer a orientação normativa sobre as atividades de redução da demanda de violação dos 
direitos humanos de grupos e pessoas em condição de vulnerabilidade social;
V – acompanhar  e avaliar  o  desempenho dos planos e  programas da Política Estadual  sobre a 
garantia,  a  defesa,  a  promoção  dos  direitos  humanos  de  grupos  e  pessoas  em  condição  de 
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vulnerabilidade social;
VI – promover a integração, a intersetorialidade, a multidisciplinariedade dos órgãos e entidades 
que fazem interface com a garantia, a defesa, a promoção dos direitos humanos de grupos e pessoas 
vulneráveis;
VII – estimular a criação do Conselho Estadual e Conselhos Municipais que fazem interface com as 
Políticas Públicas e Direitos Humanos dos Grupos Sociais Vulneráveis;
VIII – celebrar convênios, acordos e protocolos de colaboração com entidades e/ou órgãos que 
atuam na área de defesa, promoção, garantia dos direitos humanos;
IX. fornecer orientação geral sobre direitos humanos a qualquer vítima de violação, informando 
sobre as garantias legais e encaminhando para os serviços especializados de atendimento a cada 
caso específico;
X. prestar atendimento psicológico, assistência social, jurídico, pedagógico e sócio-antropológico 
especializado às pessoas e grupos vulneráveis, em risco social, vitimas da violência e violação dos 
direitos humanos que cada caso requer, por meio de equipe multidisciplinar capacitada;
XI.  oferecer  serviços  de  mediação  de  conflitos  popular  de  forma  a  ser  praticada  como  um 
instrumento que venha a favorecer uma melhor qualidade de vida das partes envolvidas no conflito 
e a construção de uma cultura de paz;
XII.  desenvolver  ações  de  educativas  e  preventivas  na  área  dos  direitos  humanos  com vista  à 
promoção, a garantia e a defesa dos direitos humanos;
XIII ampliar a produção, a difusão de conhecimentos relativos a defesa dos direitos humanos de 
grupos e pessoas vulneráveis.
XIX.  constituir  equipe  multidisciplinar  formada  por  pedagogos,  assistentes  sociais,  psicólogo, 
advogado,  bacharel  das  áreas  humanas e  sociais,  além de quadro administrativo necessário aos 
atendimentos as vitimas de violação dos direitos humanos.

Art. 2° Entende-se por pessoas e ou grupos em condição de vulnerabilidade social para atendimento 
do CRPPDH/MT: crianças e adolescentes, idosos, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, 
populações quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, pessoa 
atingida  por  hanseníase,  catadores,  vítimas  de  intolerância  religiosa,  de  preconceito  racial, 
indígenas,  mulheres  vítimas  de  violência  e  preconceito,  trabalho  escravo,  ciganos,  pessoas  em 
vulnerabilidade social e econômica, atores de governos e públicos, educadores e profissionais do 
sistema  educacional,  beneficiários  de  programas  sociais,  lideranças  em  direitos  humanos  e 
movimentos sociais, egressos do sistema prisional, profissionais do sexo, refugiados ambientais, 
vítimas de xenofobia,  vítimas de conflitos  agrários,  pessoas em sofrimento psíquico,  população 
carcerária  e  familiares,  ou  seja,  todas  as  vítimas  de  preconceito,  discriminação,  intolerância, 
desrespeito, abusos e maus tratos, negligência e abandono as demais redes de proteção existentes.

Art. 3° O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos baixará outros atos suplementares 
que julgar necessário ao fiel cumprimento e aplicação deste Regimento Interno.


