
08 – DGA PARA GERENTE E LIDERES DE PLANTÃO DA 
UNIDADE DE SINOP

Protocolo n. 614706/2012 foi arquivadono dia 05/03/2014 
pela Superintendência de Gestão de Pessoas/SAD. Contudo 
em 23/09/2013 foi protocolizado na SAD, Ofício n. 
576/2013/SUSED, solicitando celeridade no protocolo supra 
mencionado em especial no que diz respeito a criação da 
unidade de Sinop. Conforme informado verbalmente teremos 
outra solução para o caso.

 

    

09-MINIMIZAR A FALTA DE EFETIVO DE AGENTES DA 
UNIDADE DE BARRA DOS GARÇAS

Será demandado um processo seletivo para contratação de 
agentes socioeducativos para os polos de Barra do Garças e 
Sinop.

    

10- Cumprir LEI Nº 12.317, DE 26 DE AGOSTO DE 2010.“Art. 5
o
-A.

A duração do trabalho do Assistent e Social é de 30 (trinta) horas 
semanais.”

Será solicitado parecer da Procuradoria Geral do Estado.

     

11 – CARGOS EM COMISSÃO SER OCUPADOS POR 
PROFISSIONAIS DA CARREIRA DO SSE

Será cumprido a Lei n. 9.688, os cargos serão ocupados 
prioritariamente por profissionais de carreira. 

12- ENTREGA UNIDADE DE VÁRZEA GRANDE Será conforme cronograma expedido pelo Secretário de 
Justiça e Direitos Humanos protocolado na Corregedoria do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

30 DIAS 180 DIAS

13 NECESSIDADE DE ESCOLTA POLICIAL MAIS 
EFETIVA NO INTERIOR

Solicitará ao Comando da PM o comprometimento da 
solicitação

14- REGULARIZAÇÃO OU FECHAMENTO DA UNIDADE 
DE SINOP

Não ocorrerá o fechamento da unidade, a mesma será
regularizada. Ver item 3.3.

REIVINDICAÇÕES RESPOSTA SEJUDH INICIO TÉRMINO
1- CONCURSO IMEDIATO SEJUDH encaminhará novamente processo numero 

15666/2012 com as devidas adequações para SAD
2- CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE AGENTES Terça-feira 22/05 sai no D.O. edital para seleção de 180 

candidatos para o cargo de agentes. De início imediato será
contratado 45 homens e 5 mulheres.

22/05

3- CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO

3.1 Melhoria no alojamento de repouso dos agentes Era onde, está ocorrendo a demolição.
3.2 Limpeza continua área em volta da unidade Hoje (16.04.2014)  está ocorrendo a limpeza pela prefeitura 

de Cuiabá.
3.3 Melhorar iluminação interna e externa Na medida em que a Unidade solicita os materiais, os mesmos 

são fornecidos.
3.4 Alimentação dos Agentes (Reverter em valores, já foi 
realizado varias mudanças de restaurantes e não foi possível 
atender com qualidade)

Foi solicitado Parecer Jurídico acerca de deixar de fornecer 
alimentação em substituição ao abono pecuniário.

4 CONCLUSÃO DA REFORMA CSE CUIABÁ E UNIDADES 
INTERIOR

Está para empenho (Protocolo n. 150621/2012). Contudo 
depende de descontigenciamento de recurso financeiro já 
solicitado para a SEFAZ. 
Relatório da arquiteta proponto adequações, dentre elas a 
ampliação do local de forma vertical, pois o espaço físico não 
dá outra alternativa. Contudo depende da realização de 
pregão para aquisição de materiais para construção.
Já tem os projeto elétrico, hidrosanitário, estrutural, falta 
orçamento elétrico para planilhar e posterior empenho. 
Contudo depende de descontigenciamento de recurso 
financeiro já solicitado para a SEFAZ. 

 

 

Reforma está sendo realizada desde o dia 08/04/2014, 
através da mão de obra de 04  recuperandos do sistema 
penintenciário, sob a supervisão do responsável pela 
manutenção das Unidades Socioeducativo -

 

Sr. Benedito Duel 
Balduino,  f icando a cargo da Gerência de Obras e 
Engenharia/SEJUDH o levantamento dos materais 
necessários.

 

4.1 Reforma e adequação unidade de Cuiabá

4.2 Reforma e adequação unidade de Sinop

4.3 Reforma e adequação unidade de Cáceres

4.4 Reforma e adequação unidade de Rondonópolis

4.5 Reforma e adequação unidade de Barra do Garças Houve a visita do engenheiro e estamos aguardando relatório. 
5 - Capacitação/Formação continuada

  

5.1 Curso GIR 10 Vagas Autorizado realizar TAF

 

5.2 CURSO DEGASE 10 Vagas Autorizado realizar TAF

 

5.3 Capacitação Continuada (Todos Agentes)

  

06- Equiparação Salarial do assistente administrativo 
SSE com o assistente administrativo penitenciário

 

O Sr. Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, irá 
reunir na próxima semana com o Governador do Estado, caso 
não logre exito demandará um proposta de lei com o objetivo 
de atender a reinvidicação. 

 

07- FORNECIMENTO DE EPI’S Será fornecido após cursos necessários e efetivação do 
regimento interno.

 

Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo de Mato Grosso
SINDPSS - MT
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