
PORTARIA Nº 007/2011/GAB/SEJUDH, DE 20 DE ABRIL DE 2011.

Normatiza a suspensão de plantões noturnos dos Assistentes do Sistema Penitenciário –  
Perfil Técnico em Enfermagem, nas Unidades Penitenciárias do Estado de Mato Grosso e  
determina outras providências.

O  SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, no uso de 
suas atribuições legais e:

Considerando a necessidade de desempenhar um trabalho satisfatório de atenção integral à 
saúde da população penitenciária;

Considerando que, em todo plantão é obrigatório a presença do Profissional Nível Superior 
em Enfermagem para acompanhar as atividades dos Técnicos em enfermagem; 

Considerando que as Unidades de Saúde das Penitenciárias deste Estado são cadastradas 
como Unidades de PSF - Programa de Saúde da Família;

Considerando o artigo 15 da Lei Federal nº 7.498, de 25/06/1986, o artigo 13 do Decreto 
Federal nº 94.406, de 08/06/1987 e a Portaria Interministerial MJ/MS nº 1.777, de 09/09/2009

R E S O L V E:

Art. 1º - Suspender os plantões noturnos dos Assistentes do Sistema Penitenciário – Técnicos em 
Enfermagem nas Unidades de saúde das Penitenciarias do Estado de Mato Grosso.

§  1º  -  Os Assistentes  do  Sistema  Penitenciário  –  Técnicos  em Enfermagem somente  poderão 
desempenhar seus trabalhos com a devida fiscalização do Técnico do Sistema Penitenciário – Perfil 
Enfermeiro. 

§ 2º  - Os Técnicos  do Sistema Penitenciário  – Perfil  Enfermeiro,  e  os  Assistentes  do Sistema 
Penitenciário – Perfil Técnico em Enfermagem, deverão trabalhar em escala de trabalho semanal, 
respeitada a jornada de trabalho semanal prevista no artigo 17 da Lei Complementar Estadual nº 
389,  de  31/03/2010,  não  devendo  ultrapassar  12  (dose)  horas  corridas,  mantendo  os  plantões 
diurnos dos finais de semana.

§3° - Os Assistentes do Sistema Penitenciário – perfil Técnicos em Enfermagem, excepcionalmente 
e nos casos devidamente autorizados pela Superintendência a que se vinculam, poderão atuar sob o 
regime de trabalho em turno – plantão,  desde que cumprida a disposição contida no §1° deste 
artigo.
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Art. 2º -  A Direção da Unidade Penitenciária será a responsável pela gestão do cumprimento e 
execução dos trabalhos pertinentes à área da saúde, bem como, pela atuação dos servidores nas suas 
atribuições, ficando a cargo do Enfermeiro Chefe a fiscalização e o cumprimento correto da escala 
de trabalho dos Técnicos em Enfermagem nas Unidades de Saúde.

Art.  3º  -  A Gerência de Saúde será a  responsável  pela  supervisão dos  trabalhos  da saúde nas 
Unidades Penitenciárias, bem como, seus setores de saúde, quanto à implantação das políticas de 
atenção integral à saúde da população carcerária. 

Art. 4º - O não atendimento desta Portaria implica em responsabilização judicial e administrativa 
por crime de omissão e demais cominações legais que sobrevierem.

Art. 5º  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Cuiabá MT, 20 de abril de 2011.

 


