
MENSAGEM/GABGOV/MSA{9 I O 12022 Campo Grande, 22 de marEo de2022.

Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da Constituigdo Estadual, submeto ir

elevada apreciagSo dessa augusta Assembleia Legislativa, por interm6dio de Vossa Excel6ncia,

o incluso projeto de lei que Altera e acrescenta dispositivos d Lei ne 4.490, de 3 de abril de 2014,'

altera a redagdo de dispositivo da Lei ne 2.065, de 29 de dezembro de 1999, e estabelece o quadro

de pessoal da AgAncia Estadual de Administraqdo do Sistema Penitencidrio do Estado de Mato

Grosso do Sul (AGEPEN-MS), e dd outras provid€ncias.

O projeto de 1ei, que ora se encaminha, em sintese, pretende promover alterag6es

na Lei ns 4.490, de 3 de abril de 2014, que trata da Carreira Seguranga Penitenci6ria, em razdo da

Emenda Constitucional Estadual ne 88, de 8 de dezembro de202l, a qual instituiu a Policia Penal

no Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de promover a implantagSo do respectivo cargo.

Para a sobredita reorganizagSo necess6rio se faz criar o Subgn-rpo da Seguranqa

Penitenci6ria no Grupo Seguranga previsto na Lei ns 2,065, de 29 de dezembro de 1999. Na

sequQncia, institui-se a Carreira Policia Penal que ser6 integrada pelos servidores da Carreira

Seguranga Penitenci6ria ap6s a "transformagdo" dos cargos, nos termos definidos neste projeto

de lei, consoante determinaglo do art,4o na Emenda Constitucional Federal ne 104, de 4 de

dezembro de 2019.

Vale destacar que, tamb6m, prop6e-se a cria95o, nesta oportunidade, da Carreira

Gest6o de Atividades do Sistema Penal, composta por 480 (quatrocentos e oitenta) cargos de

Gestor Atividades do Sistema Penal, para as Sreas ndo policial, a serem providos mediante a

realizagdo de novos concursos priblicos para este cargo, o qual ir6 compor o Subgrupo de

Seguran ga Penitenci6ria.

Relevante consignar que se instituiu, tamb6m, a fungdo de confianga de Diretor-

Geral da Policia Penal, tendo em vista as alterag6es promovidas com a criagSo do subgrupo da

Seguranga Penitenci6ria e a carreira da Policia Penal.

No tocante d questdo remuneratoria, frisa-se que o subsidio do cargo de Policial

Penai ser6 o constante da nova Tabela "A" do Anexo I da proposta e para o cargo de Gestor

Atividades do Sistema Penal, instituido nessa oportunidade, os valores dos subsfdios serSo os

constantes da Tabela "B" do Anexo IV da pretensa Lei.

O intuito primordial dessa proposta 6 a internalizagSo no ordenamento jurfdico

estadual das normas constitucionais objeto das retromencionadas emendas, promovendo a

valorizagdo do Policial Penal, tendo em vista as peculiaridades da fungdo e atuagSo exigida no

trabalho di6rio e direto de cust6dia e seguranga no sistema penitenci6rio.

Assim, considerada a importAncia do trabalho desenvolvido pelos servidores da

AGEPEN, encaminho o anexo projeto de lei para, dessa forma, propor a reorganizar o Subgrupo

Seguranga Penitenci6ria de maneira condizente com o texto constitttcional e o grau de

responsabilidade de seus integrantes.

A Sua Excel6ncia o Senhor

Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORRE/
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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Em virtude da natureza do m6rito, solicito a tramitagSo do projeto de lei, em
epfgrafe, processe-se em regime de urg6ncia, nos termos do art. 237, combinado com o disposto
no art. 238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
(RIAL/MS).

Ante o exposto, espero contar com o apoio e a aprovagdo do sobredito projeto de
lei, que ora submeto A apreciagdo de Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares que honram esse
Parlamento.

Atenciosamente,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI
Altera e acrescenta dispositivos a Lei ne 4.490, de 3

de abril de 2014, altera a redaqdo de dispositivo da
Leine 2.065, de 29 de dezembro de 1999; estabelece

o quadro de pessoal da AgAncia Estadual de

Administragdo do Sistema Penitenciario do Estado
de Mato Grosso do Sul (AGEPEN-MS), e dd outras
providAncias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei ns 4.490, de 3 de abril de 2014, passa a vigorar com as seguintes

alterag6es e acr6scimos :

Ementa: "Dispde sobre a reorganizaqdo das carueiras Policia Penal e Gestdo de

Atividades do Sistema Penal do Subgrupo Seguranqa Penitencidria, integradas por carF;os

efetivos do Grupo Seguranga do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras do Poder
Executivo; reestrutura o Quadro de Pessoal da AgAncia Estadual de AdministraEdo do

Sistema Penitencidrio do Estado de Mato Grosso do Sul (AGEPEN-MS), e dd outras
providlncias." (I\tR)

"Art. l'O subgrupo Seguranqa Penitencidria integrante do Grupo Ocupacional
Seguranqa do Plano de Cargos e Carreiras do Poder Executivo, previsto no inciso VI do

art. 5', combinado com a alfnea "e" do inciso V do art. ll da Lei ne 2.065, de 29 de

dezembro de 1999, e suas alteraqdes, d composto pelas carreiras e respectivos cargos de

provintento efetivo reorganizados por esta Lei, que estabelece tambdm o quadro de cargos

efetivos da AgAncia Estadual de AdministraEdo do Sistema Penitencidrio do Estado de

Mato Grosso do Sul (AGEPEN-MS).

$ 1'As Carreiras de Policia Penal e de Gestdo de Atividades do Sistenta Penal

sdo organizadas em cargos de provimento efetivo, identificados no art. 2'-A desta Lei, que

requerenx de seus ocupantes conhecimentos bdsicos e tdcnicos especializados para atuar

na coordenaEdo, na supervisdo e na execuEdo de aEdes e polfticas adotadas, no

c umpr int en t o das s e gu in t e s at iv idad e s in s t ituc i on ais :

Vru - desenvolyintento do trabalho prisional nas dreas de seguranqa dos

estabelecimentos penais, cust\dia e escolta de presos e Gestdo de Atividades do Sistema

Penal;

" (l'lR)

,,CAPITULO II - A

DOS CARGOS EFETIVOS E DAS CARREIRAS DO SUBGRUPO SEGURANQA

PENITENCilT,q" NR)

"Art. 2'-A. O subgrupo Seguranga Penitencidria d composto por cargos de

provimento efetivo desdobrados em B (oito) classes, com a finalidade de criar
oportunidades de crescimento profissional, e de definir as linhas de promoqdo funcional,
os niyeis crescentes de responsabilidade, e a complexidade das atribuigdes, que deverdo
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guardar correlagdo entre cargos de natureza policial e ndo policial para atuar nas

at iv id ad e s in s t i tuc i onai s or gan i z ad o s nas s e gu in t e s c aru e ir as :

I - Polfcia Penal,'

II - Gestdo de Atividades do Sistema Penal.

$ 1'Os seryidores integrantes da carreira Policia Penal, no exercicio do cargo

de Policial Penal, ftnt por atribuiqdes o desempenho dos serviqos diretamente

relacionados com:

I - o planejantento, a supervisdo e a execuQdo da vigildncia, da disciplina e do

controle social dos presos,'

II - o policiantento e a seguranqa dos estabelecimentos penais envolvendo

atividades dentro e fora destes, desde que relacionadas d seguranga destes, tais conto:

cust6dia, disciplina, escoltas, aqdes de intehgAncia, prevenqdo e repressdo d prdtica de

crimes ent ambiente prisional, seguranQa orgdnica, vistorias, atuaqdo em medidas

cautelares, medidas de seguranEa, controle de motins e rebelides,'

III - o desenvolvimento, a coordenaqdo e o acompa.nhantento de prograntas que

operacionalizam trabalhos produtiyos na prisdo e ent estabelecimentos pilblicos ou

privados, e incentiyant mudanEas comportamentais para a efetiva e adequada integraqdo

do indivfduo preso d sociedade.

S 2' Os seryidores integrantes da carreira Gestdo de Atividades do Sistema

Penal, ocupantes do cargo Gestdo de Atividades do Sistenta Penal, no exerc[cio das

fungdes abaixo especificadas, ftnt por atribuiEdes:

I - na funEdo de Assisftncia e Per{cia: o desempenho de servigos diretamente

relacionados com:

a) o planejamento, a supervisdo e a execuqdo de perlcia,'

b) a reabilitaEdo, a valorizagdo humana no ambiente prisional e a compreensdo

do homent criminoso como pessoa, para tornd-lo apto a descobrir e a preservar o que lhe

resta de positivo, emface dos infortilnios da prisdo,'

c)o estintulo a mudanqas comportanxentais do preso, para sua efetiva e adequada

integraqdo d sociedade e d identificaEdo de suas potencialidades naturais, visando ao seu

r e in gr es s o s oc ial e fantiliar,'

II - na funEdo de Adminisffaqdo e Finanqas; o desempenho dos servigos

diretamente re lacionados com:

a) o ptanejantento, a cootrdenaEdo e a adntinistragdo de materiais, patrim6nio,

orqamento efinanEas,'

b) a administragdo, aformaEdo e a capacitaEdo de lecursos huntanos, destinados

d efetiva e d adequada integraqdo do indiv[duo preso d sociedade.

$ 3'Os quantitativos dos cargos das carreiras:
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I - Polfcia Penal sdo os constantes na Tabela "A" do Anexo I desta Lei,'

II - Gestdo de Atividades do Sistenta Penal sdo os constantes na Tabela "B" do

Anexo I desta LeL " Q'{R)

"Art. 3'-A. As atribuiqdes especificas:

I - do cargo Policial Penal s;tio as constantes no Anexo II, Tabela "A", desta Lei,'

II - do cargo Gestor de Atividades do Sistema Penal, no exercicio dasfunEdes de

AssistAncia e Per[cia e de Administraqdo e Finanqas, sdo as constantes no Anexo II, Tabela

"8", desta Lei:

III - contuns para os cargos Policial Penal e Gestor de Atividades do Sistema

Pena sdo as constantes no Anexo II, Tabela "C", desta Lei.

"Art. 5" A investidura en1 cargos efetivos das carreiras de Pol{cia Penal e de

Gestdo de Atividades do Sistema Penal do subgrupo Seguranqa Penitencidria dar-se'd na

classe inicial e no n{vel I, em decorrAncia de aprovaqdo em concurso pilblico de provas ou

de provas e titulos, no qual poderd constar, conlo uma de suasfases, o exame de saude, a

avaliagdo psicol1gica, o exan'te de aptiddo fisica, a investigaqdo social, e o curso de

forntagdo previsto para o cargo, todos de cardter eliminat1rio, confornte estabelecido

nesta Lei; na Lei ne 1.102, de l0 de outubro de 1990; ent regulantentos e no edital do

concurso.

S l' O concurso publico tent por finalidade selecionar candidatos aptos pora o
exercicio das atribuigdes dos cargos efetivos que compdem as carueiras do Subgrupo

S e guranq a P enit enc idria.

,,NR)

"Art. 7'.

S l" O concurso serd realizado para os cargos de Policial Penal e de Gestor de

Atividades do Sistema Penal nas yespectivas funqdes, indicando no edital a area de

habilitaqdo profissional ou de especializaEdo exigida para afunqdo.

S 2' O edital inforntard os requisitos legais para a investidura no cargo, o prazo

de validade, o ntimero de vagas oferecidas por cargo e fungdo, se for o caso, por municipio

e, ainda, a carga horaria, os requisitos para cada uma das fases do concurso, as

modalidades das provas, seu conteildo, afornta de avaliaqdo e os valores atribuidos aos

rftulos.

" (NR)

"Art. I l. Sdo requisitos para a investidura no cargo de Policial Penal.

" NR)

"Art. I1-A. Sdo requisitos para a investidura no cargo de Gestor de Atividades

do Sistema Penal:
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I - nacionalidade brasileira;

II - quitaqdo com as obrigaqdes militares e eleitorais;

III - nivet de escolaridode exigido para o exerc{cio do cargo e habilitagdo
profissional,'

IV - idade ntinima de lB (dezoito) anos;

V - boa sailde e aptiddofisica e mental para o exercfcio das atribuiEdes do cargo;

VI - conduta moral ilibada;

VII - aprovaqdo em concurso pilblico."

VIII - a Carteira Nacional de HabilitaEdo (CNH), categoria "8", no nt{ninto;"
NR)

"Art. I l-8. A escolaridade exigida para investidura nos corgos de Polfcia Penal
e de Gestor de Atividades do Sistema Penal d a graduaqdo em nfvel superior prevista no

Anexo III desta Lei, com habilitaEdo profissional definida no edital do concurso, confornte
o caso."Q{R)

"Ayt. ll-C. Os candidatos deverdo comprovar o registro do diploma no 6rgdo
competente e no 6rgdo fiscalizador da profissdo, se for o caso. " (NR)

"Art. I1-D. A boa sailde e a aptiddo fisica e nental serdo aferidas ent inspeqdo

mddica oficial, realizada antes da posse, podendo ser solicitados os exanles de saude

necessdrios " (I'lR)

"Art. 17. Os servidores ocupantes dos cargos das carreiras de que trata esta Lei
terdo lotaqdo privativa na AGEPEN-MS, podendo ser remanejados, rentovidos ou
redistribu[dos para qualquer unidade da entidade instalada nos municlpios do Estado, na

forma desta Lei e das disposiEdes do Estatuto dos Servidores Civis do Estado, conforme a

necessidade da Adntinistraqdo. " (NR)

"Art.3l.

I - ...............

a) existir vaga na classe superior, no cargo oufungdo que ocupa,'

c) possuir curso de capacitagdo especffico ou curso de especializaEdo na drea de

atuagdo ou exigido para o exerc{cio das atribuigdes nas classes mais elevadas do cargo
que ocupa, conforme Anexo III desta Lei,'

II - .............

Pq
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c) contar cont 70?5 (setentapor cento), ou mais, dos pontos totais previstos na
mddia da avaliagdo anual de desempenho dos illtimos 3 (tr€s) anos;

e) possuir curso de capacitaqdo espec{fica ou curso de especializagdo na drea de
atuaqdo ou exigido para o exercfcio das atribuiEdes nas classes mais elevadas do cargo
que ocupa, conforme Anexo III desta Lei.

,,,NR)

"Art. 36. Os cargos de provimento efetivo das carueiras Polfcia Penal e Gestdo
de Atividades do Sistema Penal serdo desdobrados, parafim de promoqdofuncional, em B
(oito) classes identificadas como Inicial, Sexta, Quinta, Quarta, Terceira, Segunda,
Primeira e Especial, em ordem crescente.

Pardgrafo ilnico. Cada classe parafins de promoqdofuncional terd a seguinte
limitaqdo em relaqdo ao total de cargos efunqdes definidos no Anexo I desta Lei:

I - Classe Especial: 15%;

II - Classe Primeira: atd 200%;

III - Classe Segunda: atd 25%;

IV - Classe Terceira: atd 30%;

V - Classe Quarta: atd 35%;

VI - Classe Quinta: atd 40%;

YII - Classe Sexta: atd 45%;

VIII - Classe Inicial: atd 100%." NR)

"Art. 41. O sistema remumeratdrio dos cargos das carreiras Policia Penal e

Gestdo de Atividades do Sistenta Penal dd-se por meio de subsidio, para todos os

servidores, nos termos do $ 4" do art. 39 da Constituigdo Federal, conforme a Tabela do
Anexo IV desta Lei. " QtlR)

"Art. 45.

a.l) Diretor-Geral da Policia Penal: 70%
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Pardgrafo tinico. Compete ao Governador do Estado a designaqdo dafunqdo de
que trata a alinea a. l do inciso VII do art. 45 desta Lei, dentre os servidores dq carreirq,
ocupantes do cargo de Policial Penal, ent efetivo exercfcio e na Classe Especial." (NR)

"Art. 47. A indenizaqdo pelo exerc[cio da fungdo de magistdrio serd paga no
valor correspondente a 1% (umpor cento) do subsidio da classe especial, niyel I, do cargo
de Policial Penal, por hora-aula efetivamente ministrada na Escola Penitenciaria de Mato
Grosso do Sul, atd o limite mdxinto mensal de 30% (trinta por cento) do subs[dio da
referida classe e nivel.

,. .. .. .,. . . . ,,(NR)

"Art. 48. Os servidores integrantes das carreiras Policia Penal e Gestdo de

Atividades do Sistenta Penal, nomeados para exercer cargo ent contissdo, que optarenl
pela remuneraqdo do cargo efetivo, perceberdo:

"(].'lR)

"Art. 49. O sistema remunerat6rio por subsldio, fixado ent parcela ilnica, para
os titulares dos cargos das carreiras em serviqo ativo, aposentados ou pensionistas, ndo
podera acarretar a reduqdo de remuneraqdo permanente, de proventos ou de pensdo.

$ 2'A Parcela Constitucional de lrredutibilidade (PCD d verba de natureza
transitdria, que serd absorvida no valor do subs{dio, dos proventos e das pensdes, por
ocasido de futuros reajustes, reyisdo, promoqdes e progressdes funcionais, reestruturaEdo
parcial ou setorial, ou de acordo com o [ndice de corueqdo de distorqdes no valor do

subsldio, e ndo poderd ser utilizada, ent qualquer situaqtio, para compor outra vantagenl
pecunidria.

...." QrlR)

"Art. 50.

III - inspecionar os atos procedimentais dos servidores das carreiras do

subgrupo seguranQa penitencidria, atua.ndo preventiva e repressivamente, em face das

infraqdes disciplinares e penais praticadas por esses servidores, conhecendo das

requisiqdes e das solicitaqdes dos 1rgdqs e das entidades de controle externo,'

VII - afastar, preventivantente, pelo prazo mdximo de 30 (trinta) dias, por decisdo

fundamentada do Corregedor-Geral de AGEPEN-MS, servidores das carreiras do

subgrupo seguranQa penitencidria, para fins de corueiqdo ou de outro procedintento
investigatdrio;

IX - manter o registro e c controle dos antecedentes funcionais e disciplinares
dos servidores das carreiras do subgrupo seguranqa penitencidria,'
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XIII - dar o devido andamento nas representaqdes ou nas denuncias

fundamentadas que receber, relatiyas d lesdo ou d ameaqa de lesdo, por agdo ou por
omissdo de integrante da carreira Pol{cia Penal.

" NR)

"Art. 5l. A Corregedoria-Geral da AGEPEN-MS serd dirigida por unt servidor
detentor do cargo de Policial Penal, Classe Especial, ent efetivo exercfcio, indicado pelo
Diretor-Presidente da entidade, denominado Coruegedor-Geral da AGEPEN-M9." (NR)

"Art. 53. O Corregedor-Geral da AGEPEI'I-MS serd nonteado por ato do

Governador do Estado no cargo em comissdo de Direqdo Gerencial e Assessoramento,

simbolo DCA-7," NR)

Art.2o Sdo peculiaridades do cargo de Policial Penal da Carreira de Policia Penal

a hierarquia e disciplina e o porte de arma.

$ 1" O cargo Policial Penal, fundamentado na hierarquia e na disciplina, sendo

incompativel com qualquer outra atividade, salvo as exceg6es expressamente previstas na

iegislagSo.

$ 2" A estrutura hier6rquica constitui valor moral e t6cnico-administrativo que

funciona como instrumento de controle e efic6cia dos atos operacionais e, subsidiariamente, 6

indutora da conviv6ncia profissional na diversidade de niveis e classes que compdem a Policia
Penal, com a finalidade de assegurar a disciplina, a dtica e o desenvolvimento do espirito de m[rtua

cooperagSo, em ambiente de estima, confianga e respeito reciproco.

$ 3" Independentemente de carreira, classe ou grau da evolugSo profissional, o

regime hier6rquico n6o autoriza qualquer violagSo de consciOncia e de convencimento t6cnico e
cientifi co fundamentado.

$ 4" E obrigat6ria a observAncia dos n(veis hier6rquicos na designagdo para

fung6es de chefia ou de diregdo.

$ 5" A disciplina 6 o valor que agrega atitude de fidelidade profissional ds

disposig6es legais e As determinagSes t6cnicas e cientificas fundamentadas e emanadas da

autoridade competente.

Art. 3o E assegurado ao Policial Penal o porte de arma de fogo, observadas as

disposigdes da Lei Federal ns 10.826, de 22 de dezembro de 2003, a constar em sua carteira

funcional, quando devidamente habilitado ao porte de arma funcional, para o exercicio da fun95o.

Art. 4o Ficam transformados os cargos atualmente existentes de Agente
Penitenci6rio Estadual, conforme previsSo constante no Anexo I da Lei ne 4.490, de 3 de abril de

2074, em cargos de Policial Penal, da Carreira Policia Penal, conforme estabelecido no art. 3o da

Emenda Constitucional Estadualne 88. de 8 de dezembro de2021.

Ar1. 50 Os atuais ocupantes dos cargos de Agente Penitenci6rio Estadual, passam

a ocupar, a partir da publicagdo desta Lei, cargos de Policial Penai, da carreira Policia Penal e
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ser6o incluidos no quadro de pessoal fixado no Anexo I, Tabela"A", daLei ns 4.490,de2014,
com a nova redagSo dada por esta Lei.

$ 1" Os servidores provenientes dos cargos transformados de Agente
PenitenciSrio Estadual, das 6.reas de Assistdncia e Pericia e de AdministragSo e Finangas,
permanecerSo no exercicio das fungdes atualmente desempenhadas, para manutengdo do
funcionamento do Sistema Penitenci6rio Estadual, atd que sejam providos os cargos de Gestor de
Atividades do Sistema Penal, por meio de concurso priblico.

$ 2o Os servidores de que trata o $ 1o deste artigo deverdo passar por capacitagSo
especifica, definida em regulamento editado por ato do Chefe do Poder Executivo Estadual, para
que possam atuar nas atribuig6es pr6prias do cargo de Poiicial Penal, inclusive em relagSo ao uso
de arma de fogo e A qualificagdo necess5ria, quando for o caso.

$ 3" O regulamento de que trata o $ 2o deste artigo, inclusive as normas atinentes
as especificidades relativas ao pleno funcionamento da policia penal, especialmente em relag6o
ds peculiaridades funcionais do policial penal, ser6o elaboradas mediante proposta formulada por
grupo de trabalho indicado pelo titular da AGEPEN.

Art. 6o A transformagSo do cargo de Agente Penitenci6rio Estadual, com a

instituig6o da carreira Policia Penal, ndo poder6 ensejar a perda remunerat6ria dos servidores
abrangidos pelas disposig6es desta Lei.

Par6grafo rinico. A transformagSo do cargo de que trata o caput deste artigo com
a consequente inclusSo dos respectivos servidores ndo representa descontinuidade em relagdo d

carreira, ao cargo e ds atribuig6es desenvolvidas por seus titulares, para qualquer efeito legal.

Art. 7o Os servidores efetivos ativos integrantes da carreira Seguranga
Penitenci6ria na data da vig6ncia desta Lei serdo incluidos na Tabela "A" - Subsidio do cargo de

Policial Penal, do Anexo IV da Lei np 4.490, de2014, com a redagdo dada por esta Lei, observadas
as classes e niveis em que se encontram.

Par6grafo irnico. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos aposentados e aos

seus pensionistas, que possuam direito constitucional d regra da paridade.

Art. 8o Ficam criados os cargos de Gestor de Atividades do Sistema Penal da
carreira de GestSo de Atividades do Sistema Penal, de acordo com as fung6es e quantitativos
previstos na Tabela "B" do Anexo I desta Lei.

Art. 9o O quantitativo de cargos de Gestor de Atividades do Sistema Penal da

Carreira GestSo de Atividades do Sistema Penal de que trata o art. 2o-A. da Lei ne 4.490, de2014,
6 o fixado na Tabela "B" do Anexo I, e a tabela de subsidio 6 a fixada na Tabela "B" do Anexo
IV, ambos da Lei ne 4.490, de 2014, com a redagSo dada por esta Lei.

Art. 10. As despesas decorrentes da aplicagSo desta Lei correrSo d conta dos

recursos orgament6rios e dos cr6ditos pr6prios que forem consignados a AGEPEN-MS,
observadas as disponibilidades financeiras do Tesouro do Estado.

Art. 1 1 . Acrescenta-se ao Anexo VI da Lei ns 4 ,490, de 20 1 4, a fungio de Diretor-
Geral da Policia Penal, consoante disp6e a alfnea "a.1." do inciso VII do art. 45 da Lei np 4.490,
de2074, com a redagSo dada por esta Lei e modifica sua nomenclatura que passar6 a constar com

Quantitativo das Fung6es de Confianga Privativas das Carreiras do Subgrupo Seguranga

Penitenci6ria.
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Art.12. Os Anexos I,II, III e iV da Lei ne 4.490, de 3 de abril de 2014, passam a

vigorar com a redagdo constante dos Anexos I, II, III e IV, respectivamente, desta Lei.

Art. 12. O dispositivo abaixo especificado da Lei ne 2.065, de 29 de dezembro de

1999, passa a vigorar com a seguinte alteragdo:

V-

e) Subgrupo Seguranga Penitencidria as carueiras de Pol{cia Penal e de Gestdo

de Atividades do Sistema Penal,'

Art. 13. Cria o Capitulo II- A - Dos Cargos Efetivos e das Carreiras do Subgrupo
Seguranga Penitenci6ria.

Art. 14. Revogam-se os dispositivos abaixo especificados da Lei ns 4.490, de 3

de abril de2014:

I . O CAP1TULO II . DA ESTRUTURA DA CARREIRA DO TITUIO T;

II - o art. 2o, seus incisos, alineas e itens;

III - o art. 3o e seus incisos;

IV - o $ 3o do art. 7o;

V - os $$ 3o,4o e 5o do art. 1 1;

VI - a alinea "d" do inciso II do art. 31,

Art. 15. Esta Lei entra em vigor em 1o de abril de2022.

Campo Grande,

^--_,,.r \->--
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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..TABELA "A"
UANTITATIVO DE CARGOS DA CARREIRA A PENAL

CARGO TOTAL

Policial Penal 2.400

ANEXO I DA LEI N9

ANEXO I DA LEI N9 4.490. DE 3 DE ABRIL DE2014,

POLIC

TABELA "B"
QUANTITATIVO DE CARGOS DA CARREIRA GESTAO DE ATIVIDADES DO SISTEMA

ENAL POR PUNCAO E IOIAL:
CARGO FLTNqAO TOTAL

Gestor de Atividades do Sistema

Penal

Assist6ncia e Pericia 160

Administrag6o e Finangas 320

Total de cargos 480
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ANEXO II DA LEI N9

ANEXO II DA LEI N9 4.490, DE 3 DE ABRIL D8,2014.

DAS ATRIBUIqOES ESPE,CIFICAS DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO SUBGRUPO
SEGURANQA PENITENCIAzuA DA AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAQAO DO

SISTEMA PENITENCIAruO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (AGEPEN-MS),

POR CLASSE

1. SUBGRUPO SEGURANQA PENITENCIARIA:

Tabela "A"

1.i. CARREIRA POLiCIA PENALNO CARGO DE POLICIAL PENAL:

1.1.1. Ao cargo de Policial Penal de Classes Inicial, Sexta e Quinta Classe,

compete, em linha geral e sob supervis6o, a execugdo e a orientagdo de servigos de vigilAncia,

seguranga, cust6dia, disciplina de presos, intelig6ncia, de assistCncia material e acompanhamento

da populagSo carcer6ria nos diversos regimes de execug6o penal e, em especiai, as seguintes

atribui96es:

1.1.1 .1 . observar os regulamentos e normas especificas de rotinas carcer6rias e de

seguranga penitenci6ria;

1.1.1.2. orientar ou zelar pela disciplina e pela seguranga dos presos;

1 .1.1.3. orientar ou fiscalizar o comportamento do efetivo prisionai em quaisquer

atividades desenvolvidas internamente e realizar as escoltas externas, em condig6es a serem

regulamentadas pelo Poder Executivo;

1.1.1.4. informar os presos sobre a obrigatoriedade de manter a hmpeza e a
higiene das celas e das instalag6es sanit6rias de uso comum dos presos;

1.1.1.5. verificar a limpeza e a higiene das celas e das instalagdes sanit5rias de

uso comum dos presos;

1.1.1.6. estimular o preso quanto ir necessidade de manter bons h6bitos de

higiene, a educagSo informal e as boas maneiras;

1.1.1.7. operar sistemas de comunicagdo, de controle de seguranga interna e de

video monitoramento na area do sistema penitenci6rio;

1.1.1.8. registrar a entrada e a saida de presos e as ocorr6ncias em livros pr6prios;

1.1.1.9. promover o controle, o registro e a revista de veiculos que ingressam ou

que saem do estabelecimento penal;

1.1.1.10. realizar revista pessoal e de pertences em todas as pessoas que

ingressarem no estabelecimento penal;

1 .1.1.1 1 . efetuar a confer6ncia peri6dica do efetivo carcer6rio e a revista de presos

ao sair e ao retornar ao pavilhdo ou ds celas;

1.1.1.12. reter, recolher e promover a guarda de pertences dos presos e dos

visitantes, cuja proibigdo de ingresso no estabelecimento penal seja prevista em lei, regulamento,

portaria normativa, regimento interno ou em ordem de servigo, e registrar a ocorrCncia em livro

ou em local pr6prio;

1 . 1 .1 . 13. efetuar periodicamenfe a confer6ncia nominal do efetivo carcerSrio, nas

situag6es recomendadas pelas normas de seguranga penitenci6ria;
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1.1.1.14. orientar, fiscalizar e acompanhar a distribuigdo de refeig6es aos presos,

1 . 1 .1 . 15. inspecionar, periodicamente, as celas, os pavilh6es, os pStios e os locais
de atividades frequentados pelos presos;

1 .1.1 . 16. acompanhar a movimentagdo de presos nos setores de trabalho, de lazer
e de assist6ncia em geral;

1.1 .1 ,1 7. realizar a identificagSo e a qualificagSo de presos;

1.1.1.18. manter sob controle os materiais que, de alguma forma, possam ensejar
riscos A seguranga;

1.1.1.19. atuar, decisivamente, na corregdo de comportamentos inadequados de
presos, preconizados na Lei de Execugdo Penal ou no regimento interno dos estabelecimentos
penais, informando ao superior hier6rquico, imediatamente de forma verbal, e ap6s e em todos os

demais casos por escrito.

1,1.1.20. tomar conhecimento do posto de trabalho, por meio de escala de servigo;
manter o local limpo e em ordem, de acordo com as normas de higiene e de seguranga;

1 .1 .1.21 . assumir o posto de trabaiho e, imediatamente, conferir sua organ izagdo
e os materiais de servigo, mantendo-os sob o controle de suas atividades, com maior Cnfase nos
materiais que oferecem risco A seguranga; informar verbalmente e por escrito a chefia imediata
sobre eventuais inegularidades constatadas,

1.1,1.22. manter o posto de servigo isento de aglomerag6es de pessoas estranhas
ao loca1;

1.1 .1 .23, permanecer no posto de servigo e, em casos de extrema necessidade,

solicitar sua substituigSo ao superior hier6rquico, aguardando no local at6 sua substitui96o;

1.1.1.24. pesquisar e manter atualizados os dados do preso, do interno e do
egresso nos respectivos prontu6rios e sistema oficial de informagdes que integram a base de dados

do Sistema Penitenci6rio Estadual, de acordo com seu o nivel de acesso;

1 .1 .L25. exercer atividades na area de ensino no Ambito das unidades, bem como
de instrutor em cursos vinculados is atividades do sistema penitenci6rio na Escola Penitenci6ria
de Mato Grosso do Sul, conforme sua formagdo profissional;

1 .1.1.26. assistir e orientar, quando solicitado pelo superior hierdrquico, o est6gio

supervisionado de alunos da Escola Penitenci6ria de Mato Grosso do Sul;

1.1.1.2'7 . realizar rondas e revistas di6rias e peri6dicas; verificar e inspecionar as

condig6es f{sicas de todas as depend€ncias do estabelecimento penal, e buscar possiveis alteragSes

sem o contato direto com os presos;

1.1.1 .28. auxiliar os demais servidores penitenci6rios na coordenagdo de

atividades internas;

1 .1.1 .29. auxiliar os superiores hier6rquicos, quando requisitado, na coordenagdo

de atividades institucionais ou nas comuns a todos os servidores penitenci5rios;

1.1.1.30. conduzir veiculos para atender os servigos do sistema penitenci6rio,
desde que devidamente habilitado paru a categoria do veiculo;

1.1.1.31. cumprir e fazer cumprir determinag6es emanadas do superior
hier6rquico, normas regimentais e procedimentos de assist6ncia previstos na Lei de Execug6o
Penal;

1.1.1.32. adotar todas as providencias necess6rias para que seja preservado o local
de crime no Ambito dos estabelecimentos penais, mantendo inalteradas as cenas do crime, a16m

de arrolar testemunhas, objetivando arealizaglo de pericia oficial por 6rgdo competente,
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1.1 .1.33. relatar d chefia imediata as ocorOncias de falta grave ou de fato previsto
como crime doloso, e atitudes contr6rias aos deveres e direitos do preso ou interno previstos na
lei de execugio penal e ds normas especificas do estabelecimento penal; de forma verbal em
situagdes de emerg6ncia e por escrito em todas as demais situag6es;

1 .1.1.34. levar ao conhecimento dos superiores hier6rquicos todas as ocorr6ncias
em que houver descumprimento das normas regulamentares e de seguranga, e providenciar as

medidas para registrar no livro de ocorr6ncias do estabelecimento penal e do patronato;

1.1.1.35. compor, quando designado, as Comiss6es de SindicAncia, de Processo
Disciplinar de servidores e de Processo Administrativo Disciplinar de presos;

1.1.1.36. adotar todas as medidas e provid6ncias necess6rias para que seja
dispensado aos presos custodiados nos estabelecimentos penais do Estado, tratamento igualit6rio
de respeito d dignidade da pessoa humana, na forma das recomendag6es mfnimas exigidas pela
Organizagdo das Na96es Unidas (ONU), dos demais principios constitucionais, das legislag6es,

das normas e dos regulamentos nas esferas federal e estadual;

1 .1.1.37 . compor, por indicagSo dos pares ou do Diretor-Presidente da entidade,

o Conselho de Gestdo Penitenci6ria, sem prejuizo da fun96o exercida;

1 . 1 . 1 .3 B. executar outras tarefas correlatas, definidas nesta Lei, nos regulamentos,
no regimento interno da AGEPEN-MS ou do estabelecimento penal, ou emanadas do superior
hier6rquico, em prol da atividade penitencidria;

1.1.2. Ao Policial Penal de Quarta, Terceira e Segunda Classes, compete, em

linha geral, as atribuig6es de mddia complexidade, a execugdo, a orientaEdo, a coordenagio e a
supervisSo de servigos de vigiiAncia, de seguranga, de cust6dia e de disciplina de presos nos

diversos regimes de execugSo penal, que envolvem os servigos de intelig6ncia, de planejamento,
de desenvolvimento, de coordenagSo e de acompanhamento de programas que operacionalizam
trabalhos produtivos na prisSo, e ainda a pesquisa e a investigagSo para aplicagdo penitenci6ria,
as ordens e os programas de tratamento penal, bem como todas as atribuig6es previstas no item I,
e, em especial, as seguintes atribuig6es:

1.1.2.1. cumprir, fazer cumprir, organizar e distribuir as atribuigdes previstas na

Lei de Execugdo Penal, nesta Lei, nos regimentos internos e nas ordens de servigo:

1.1.2.2. zelar pelaseguranga dos presos, dos servidores e dos visitantes no interior
dos estabelecimentos penais;

1.1.2.3. coordenar, quando designado, equipes de Policiais Penais, instruindo-os
sobre as normas institucionais, os prop6sitos da execugSo penal e as medidas de seguranga

penitenci6ria;

1.1.2.4. distribuir os servidores da equipe nos respectivos postos de trabaiho, e,

quando for o caso, os alunos estagi5rios do curso de formagdo penitencidria, encaminhados pela
Escola Penitenci6ria de Mato Grosso do Sul;

1.1.2.5. coordenar e supervisionar a movimentagdo de presos no interior do

estabelecimento penal, averiguar se os procedimentos de seguranga s6o cumpridos corretamente,
e oferecer a orientagdo correta quando for necess6rio;

1.1 .2.6. coordenar, quando designado, as revistas pessoais em presos e as

inspeg6es di6rias em celas e em instalag6es prisionais;

1.1 .2.1 . supervisionar, executar ou acompanhar a contagem di6ria de presos no

recebimento e na entrega do servigo, ou durante o plantSo, sempre que se fizer necess6rio;

1.1.2.8. supervisionar, por meio de chamada nominal, as saidas e os retornos dos
presos ds galerias ou aos pavilh6es e as respectivas revistas pessoais;
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1.1.2.9. auxiiiar na execugdo de pericias policiais para a coleta de provas, em
locais de crime, no interior do estabelecimento penal, para fins de investigagdo policial;

1,1.2.10. coordenar, quando designado pela chefia imediata, o ingresso e a

movimentag5o de visitantes de presos no interior do estabelecimento penal;

1.1.2.11. adotar as medidas necess6rias ao cumprimento de alvar6rs de soltura, de

progressSo de regime, de livramento condicional, de saida tempor6ria e de outros beneficios
concedidos pelo Poder Judici6rio aos presos, ap6s as provid6ncias administrativas de praxe;

1.1.2.12. fiscalizar, durante todo o periodo de servigo, as depend6ncias do

estabelecimento penal e os postos de servigo, comunicar imediatamente toda e qualquer

irregularidade ao superior hier6rquico, verbalmente nos casos emergenciais e posteriormente de

maneira formal;

1.1.2.13. cumprir as rotinas de servigos emitidas pelas chefias e peia Direg6o do

estabelecimento penal; comunicar toda e qualquer alteragSo de que tomar conhecimento,
incluindo faltas, atrasos e troca de servigos dos servidores da equipe; registrar as ocorr6ncias em

livro pr6prio e comunicar os fatos por escrito d chefia imediata;

1.1.2.14. inspecionar, periodicamente, as celas onde h6 presos recolhidos por

sangdo disciplinar, em situagdo de risco por aus6ncia de convivCncia comum) isolados
preventivamente por questdo de sairde, tempor6ria de trAnsito e demais situag6es emergenciais,
proporcionando-lhes a devida assist6ncia necess6ria;

1.1.2.15. tomar depoimento dos presos e das testemunhas nas ocorrOncias

disciplinares, e comunicar a chefia imediata sobre as providOncias adotadas;

1.1.2.16. coordenar e supervisionar a distribuigdo das refeig6es aos presos e zelar
pela organizagdo, higiene e recebimento adequados;

1.1.2.11. fiscalizar os procedimentos de revista corporal dos visitantes, dos

pertences e dos g6neros alimenticios destinados aos presos, zelar pela etica e pelo respeito d
dignidade da pessoa humana dos visitantes;

1.1 .2.18. coordenar ou executar diariamente em conjunto com a equipe de servigo
a vistoria das celas, das grades e das demais dependencias do estabelecimento penal;

1.1 .2.19. organizar, controlar e providenciar o encaminhamento dos presos, em

boas condig6es de higiene e devidamente revistados, As audiEncias com a Diregdo e com os

demais setores de servigos e de trabalho do estabelecimento penal;

1.1.2.20. providenciar a apresentagdo e a revista dos presos que sairSo do

estabelecimento penal para as diferentes finalidades; repassar temporariamente sua cust6dia ao

respons6vel pela escolta, com o devido recibo de entrega do preso;

1.1.2.21. providenciar o encaminhamento de objetos e de documentos
pertencentes ao preso e ou aos visitantes ao setor de guarda de valores, registrando os atos em

livros ou em documentos oficiais adotados para controle;

1.1.2.22. adotar todas as medidas cabiveis para encaminhamento d unidade
policial competente, com objetivo de registro de ocorr6ncia policial, o preso e os materiais
apreendidos em situag6es que configurem crime, ocorridas no interior do estabelecimento penal,

al6m de comunicar verbalmente o fato ao superior hieriirquico de forma emergencial, registrando
por escrito em livros e em documentos oficiais,

1.1 .2.23. manter contato com o respons6vel pela guarda externa e o informar
sobre as mudangas de rotina, evasSo, invas6o, fugas e movimentos de insubordinagdo de presos;

1.1 .2.24.receber e instruir os presos sobre os direitos, os deveres e as normas de

conduta disciplinares, previstas na Lei de Execugdo Penal e no Regimento Interno dos
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Estabelecimentos Penais, e os orientar quanto d necessidade de respeito para com as autoridades,
os servidores e os outros presos;

1.1.2.25. confeccionar relat6rio descritivo e estatistico mensal das atividades do

setor de trabalho;

1.1.2.26. coordenar trabalhos que visem d elaboragdo de relatorios nos postos de

servigos do estabelecimento penal, abrangendo atividades de portaria, de entrada e de safda de

visitantes, de entrada e de recolhimento de materiais e de ocorr6ncias registradas pelo chefe de

equipe e pelo chefe de setor;

1.1.2.21. manter registro de todas as ocorr€ncias disciplinares e das atividades

desenvolvidas pelos presos, para fins de atestado da conduta carcerdria, de remigSo da pena e de

outros beneficios concedidos pelo poder judici6rio;

1.1.2.28. controlar a entrada e a saida das correspond6ncias dos presos e o seu

respectivo teor;

1.1.2.29. manter conhecimento pr6vio de visitas de autoridades; controlar e

acompanhar as respectivas visitas de autoridades e de outras pessoas, devidamente autorizadas ao

ingresso no interior do estabelecimento penal;

1,1,2.30. propiciar e incentivar o trabalho, a educagdo, o lazer e outras atividades

de cunho educativo, esportivo e cultural dos presos, em cooperagEo com os servidores das demais

5reas de atuagdo da carreira penitenci6ria;

1.1.2.31, participar de comiss6es de servigos diretamente relacionados com as

atividades penitenci6rias no 6rgdo central, nos estabelecimentos penais e patronatos;

1.1 .2.32. coordenar e controlar todos os equipamentos de seguranga, material,

carga e a estrutura fisica do estabelecimento, mantendo-os em condigdes de uso com a finalidade
de preservar a seguranga das pessoas;

1.1.2.33. coordenar e controlar os servigos de vigilAncia; manter o estado de alerta
e divulgar as medidas necess5rias a todos os servidores do estabelecimento penal;

1.1.2.34. coordenar a realizagdo diSria, juntamente com outros setores de

trabalho, de revista na populagdo carcer6ria, de vistorias nas celas e na estrutura fisica do

estabelecimento penal ;

1.1.2.35. emitir pareceres para subsidiar a execugSo penal;

LL.2.36. compor a ComissSo T6cnica de ClassificagSo, participar ativamente de

todas as atividades que thes s6o pertinentes, realizar entrevistas, leitura do processo criminal e

observagdo do preso, interno e egresso, requisitar dos 6rg5os competentes informag6es sobre o
preso ou interno, que possam complementar e auxiliar na decisSo de processos que orientem a

execugdo da pena e as demais atribuig6es relativas ao tratamento penal, conforme preconiza a Lei
de Execugdo Penal;

1.1,2.37 . coordenar, executar e participar de ag6es de contengSo, de controle e de

identificagSo dos presos nos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversSo d

ordem e dL disciplina, em conjunto com as forgas policiais requisitadas para conter a crise;

1 .1.2.3 8. assessorar os superiores hier6rquicos, em assuntos relacionados com a
6rea de atuagdo, no Ambito do sistema penitenciSrio;

1.1.2.3g. coordenar as atividades para o cumprimento das determinagSes

emanadas do superior hier6rquico, de normas regimentais e de procedimentos de assistOncia

previstos na Lei de Execug6o Penal;
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1.1 .2.40. executar outras tarefas correlatas, definidas nesta Lei, nos regulamentos,
no regimento interno da AGEPEN-MS ou do estabelecimento penal, ou emanadas do superior
hier6rquico, em prol da atividade penitenci6ria;

1.1.3. Ao Policial Penal de Primeira Classe e Classe Especial, compete, em linha
geral, as atribuig6es de grande complexidade de pianejamento, de coordenagSo, de pesquisa, de

investigagSo e de estudos dos servigos de vigilAncia, de seguranga, de cust6dia e de disciplina de

presos, de intelig6ncia e de ensino, para a correta aplicagdo das diretrizes da moderna criminologia
e ci€ncia penitenci6ria, bem como todas as atribuig6es previstas nos itens f .i.1 e 1.1.2, em

especial, as seguintes atribuig6es:

1.1.3.1 . realizar o planejamento anual das atividades penitenci6rias, estabelecer

os objetivos para os estabelecimentos penais e controlar os resultados atingidos;

1.1.3.2. planejar, coordenar e supervisionar programas de operacionalizag6o do

trabalho produtivo e profissionalizagd.o dos presos nos estabeiecimentos penais, incentivando
mudangas comportamentais, com foco na assistOncia e na reintegragSo social do preso;

1.1.3.3. fiscalizar a individualizagdo da pena dos presos nos estabelecimentos
penais e nos patronatos, com a finalidade de cumprir as recomendagSes do Conselho Naciorral de

Politica Criminal e Penitenci6ria e demais dispositivos vigentes, previstos nas demais legislag6es;

1.1.3,4. fiscalizar os procedimentos adotados para a liberagSo dos presos por

ocasiSo do cumprimento de alvar6s de soltura, de progressdo de regime, de livramento
condicional, de saida tempor6ria e de outros beneficios concedidos pelo Poder Judici6rio;

1.1.3.5, propor novas tdcnicas e mdtodos de trabalho, com vistas ir eficidncia da

instituigdo e d prestagdo de servigos com excelCncia;

1.2.3.6. planejar, coordenar, supervisionar e orientar o est6gio supervisionado de

alunos do curso de formagSo penitenciSria da Escola Penitenci6ria de Mato Grosso do Sul;

1,1,3,7. emitir pareceres sobre a conduta do preso para subsidiar a execugS.o

penal, e propor rnedidas de tratamento penal com vistas d sua reinsergdo na sociedade;

f .i.3.8. presidir ou compor comiss6es em assuntos diversos relacionados ao

sistema penitenci6rio, quando indicado pelas autoridades penitencidrias;

1.1.3.9. supervisionar ou acompanhar os processos administrativos disciplinares
dos presos realizados por comissdes destinadas a este fim, e zelar pela correta aplicagdo da Lei de

ExecugSo Penal e do Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais;

1 . 1 .3. 10. planejar e acompanhar o desenvolvimento das atividades penitenci6rias,
inspecionar os estabelecimentos penais, averiguar o cumprimento da Lei de ExecugSo Penal e

elaborar os relat6rios para conhecimento da autoridade superior;

1 .1 .3.1 1 , planejar e supervisionar as agdes que visem d integridade fisica e mental
dos presos,juntamente com os servidores das demais 6reas de atuagdo da carreira;

1.1.3,12, elaborar normas procedimentais de ag6es de contengdo, de controle e de

identificagSo para serem aplicadas em casos de insubordinag6o irrdividual ou coletiva de presos,

e submet€-las d apreciag6o da autoridade competente;

1.1.3.13. planejar e supervisionar as ag6es de contengdo, de controle e de

identificagSo dos presos nos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversSo d
ordem e d disciplina, em conjunto com as forgas policiais requisitadas para conter a crise;

1 . i .3. 14. promover intercAmbio com outras instituig6es penitenci6rias,

objetivando o aprimoramento da atividade penitenciSria e funcionais;
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1.1.3.15. coordenar e realizar atividades relacionadas d produgSo de dados

estatfsticos voitados ao perfil da populagSo carcer6ria, eom vistas d estabelecer programas

especificos na execu96o penal;

1.1.3.16. representar a instituigdo perante conselhos, poderes constituidos e a
sociedade, quando devidamente designado peia autoridade competente da entidade;

1,1.3.17. assessorar tecnicamente as diretorias em assuntos relacionados d sua

5rea de atua96o, no Ambito do sistema penitenciSrio;

1.1.3.18. analisar, juntamente, com o pessoal das demais 6reas atuagSo da

carreira, as solicitag6es dos presos e dos internos e acompanhar seu regime de execugdo penal;

1 .1 .3. i 9. executar outras tarefas correlatas, definidas nesta Lei, nos regulamentos,

no regimento interno da AGEPEN/MS ou do estabelecimento penal, ou emanadas do superior

hierSrquico, em prol da atividade penitenci6ria;

Tabela "B"

1.2. CARREIRA GESTAO Og ATIVIDADES DO SISTEMA PENAL, NO

CARGO DE GESTOR DE ATIVIDADES DO SISTEMA PENAL NA FUNQAO Ng
ASSISTENCiA E PERiCIA:

1.2.1. Ao Gestor de Atividadcs do Sistema Penal na fungSo de Assistdncia e

Pericia de Classe Inicial, de Sexta e Quinta Classes, compete, em linha geral e sob a supervisdo,

a execugSo e a orientagdo de servigos de assistOncia e pericia nos diversos regimes de execugSo

penal, que envolve os contornos da legislagdo, regimentos, ordens e programas de tratamento

penal e, em especial, as seguintes atribuig6es:

1.2.1.1. pesquisar e manter atualizados os dados do preso, do interno e do egresso

nos respectivos prontu6rios e sistema oficial de informag6es que integram a base de dados do

Sistema Penitenciario Estadual, de acordo com seu o nivel de acesso;

1.2.1,2. avaliar e diagnosticar, por meio de exames gerais e criminol6gicos, a

personalidade do preso ou do interno para fins de classificagdo e individualizagdo da execugSo da

pena; elaborar relat6rios circunstanciados e realizar os registros cabiveis;

1.2.1 .3. realizar a inclusSo do preso, atrav6s da entrevista inicial, anamnese

psicol6gica e aplicagSo de testes psicol6gicos, com vistas ir classificagdo penal;

1.2.1.4. entrevistar pessoas, requisitar ds repartig6es ou unidades privadas,

elementos de informagdo sobre o condenado, al6m de proceder a outras diligCncias e exames que

reputar necess6rios, inclusive o criminol6gico;

1.2.1.5. tomar provid6ncias cabiveis para atender ds necessidades apresentadas

pelos presos, pelos internos e pelos egressos dentro da6rea de assist6ncia social, psicol6gica e

pedag6gica; fazer os encaminhamentos necess6rios, acompanhar o desenvolvimento das questSes

e fazer relat6rios de acompanhamento;

1,2.1 .6. identificar, selecionar, assistir ou encaminhar os presos, os internos e os

egressos que demandam quaisquer tipos de assistCncia prevista na Lei de ExecugSo Penal aos

demais setores de assist6ncia penal, de acordo com as necessidades evidenciadas durante o

atendimento especializado ou decorrente de observag6es durante o cumprimento da internagdo no

sistema penitenci6rio; acompanhar os resultados obtidos; fazer os registros competentes e proferir
palestras educativas.

1,2.L7. acompanhar o desenvolvimento dos presos incluidos nos programas de

educagao, de qualificagIo profissional, de trabalho prisional interno e externo; verificar os

resultados daqueles encaminhados para a assist€ncia A saitde, por meio dos profissionais de
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assistencia social, psicol6gica e pedag6gica; realizar o atendimento individual ou em grupos,

quando forem evidenciadas dificuldades de desenvolvimento pessoal do individuo;

1.2.1.8. promover, por meio de atividades de grupo, a melhoria das condig6es

sociais, da educagio e da saride fisica e mental da populagSo carcer6ria;

1.2.1.9, auxiliar na identificagdo. na organizag6o, na implantagSo e no

desenvolvimento de ag6es de prevengdo, de intervengdo e de assist6ncia aos agravos ir safrde dos

presos de forma continua;

1.2.1.10. executar os programas de assist6ncia penal, psicol6gica e educacional

estabelecidos pelos 6rgdos superiores da AGEPEN-MS;

1.2.1.11. desenvolver atividades sociais, pedag6gicas e terapOuticas compativeis

com o programa de tratamento penal adotado pela AGEPEN-MS;

1.2.1.12. executar t6cnicas de assist6ncia penitenci6ria, social, psicol6gica ou

pedag6gica de presos, de internos e de egressos, de forma individual ou em grupo;

1.2.1.13. promover, organizar e executar atividades civicas, culturais e

recreativas nos estabelecimentos penais e nos patronatos, por interm6dio dos meios disponiveis,

com o apoio dos integrantes das demais 6reas de atuagdo da carreira penitenci6ria;

1.2.1.14. executar projetos, por meio de palestras educativas e desenvolvimento

de grupos de ajuda mitua, para minimizar as fragilidades dos presos e proporcionar melhorias da

sa[rde fisica e mental da populagSo carcerSria;

1.2.1,15. orientar os familiares dos presos com vistas ir inclusdo na rede de

protegSo social dos entes federados, visando ir obtengdo de beneficios da previd6ncia e ou da

assist6ncia social quando detectada a necessidade e o amparo legal;

1.2.1.16. realizar visitas em domicilio de presos e nas instituig6es onde est6o

inseridos, com vistas aos trabalhos de assistdncia social, psicol6gica e pedag6gica;

1.2.1.17 . orientar, quando necess6rio, a famf lia do preso, do internado e da vitima;

i.2.1.18. realizar aconselhamento psicol6gico familiar para resolugdo de

problemas interpessoais e de tomada de decis6o;

1 .2.1.19. providenciar a obtengdo de documentag6o civil dos presos,

\,2.1.20. sugerir ao superior hier6rquico, que sejarn comunicadas ao Juizo das

Execug6es Penais, as medidas juridicas necess6rias com vistas ao cumprimento de pena;

1.2.1.21. assistir, orientar, providenciar o atendimento social, psicol6gico e

pedag6gico dos presos, dos internos e dos egressos; registrar os atendimentos no prontu6rio do

respectivo setor, em livro pr6prio e no sistema informatizado;

1.2,1.22. acompanhar, conhecer e registrar no prontu6rio dos presos e dos

internos o resultado das permissdes de saidas e das saidas tempor6rias;

1.2,1.23. elaborar relat6rios, efetuar os registros das atividades exercidas,

mantendo-os atualizados; elaborar mapas, planilhas ou gr6ficos estatisticos, quando solicitado
pelo superior hier6rquico;

1,2.1 .24. adotar todas as providencias necess6rias para que seja preservado o local

de crime no Ambito das unidades penais, mantendo inalteradas as cenas do crime, a16m de arrolar

testemunhas, objetivando d realizagSo de pericia oficial por 6196o competente;

1.2.1.25. cumprir e fazer cumprir determinag6es emanadas do superior

hier6rquico, das normas regimentais e dos procedimentos de assist6ncia previstos na Lei de

ExecugSo Penal, e interagir com as demais 6reas de atuag6o dos servidores penitenci6rios, visando

d interdisciplinaridade da assist6ncia ao preso e ao egresso;
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t.2.1.26. estimular o preso para criar h6bitos de higiene e de boas maneiras;

1.2.1.27. executar os procedimentos relativos aos servigos funer6rios do preso e

do egresso, quando evidenciada a impossibilidade de a familia tomar as providdncias, bem como

prestar atendimento de auxilio a seus familiares;

1.2.1.28. realizar agdes de prevengSo, intervengSo e assistCncia aos agravos it

saride dos presos de forma continua, e praticar por meio de atividades em grupos, condig6es de

melhoria e de profilaxia da sairde fisica e mental da populagdo carcer6ria;

1,2.1.29. viabilizar e acompanhar atendimento psiquiStrico que vise ir sairde

mental do preso e do egresso;

1 .2.1 .30. intervir para facilitar o acesso do preso. do interno e do egresso portador

de doenga mental d rede de assist6ncia ir saride, nos ambientes interno e externo;

1.2,1.31. executar os programas e atividades de prevengdo de DST/AIDS e de

outras doengas infectocontagiosas;

1.2.1.32. realizar a assist6ncia social, psicol6gica, ou pedag6gica, individual ou

em grupo, com presos dependentes quimicos e alcoolistas, e encaminhar seus familiares com os

mesmos problemas para as comunidades terapduticas;

1.2.1 ,33. orientar o preso, o interno e egresso quanto aos procedimentos relativos

is quest6es trabalhistas e educacionais;

1.2.1.34. executar projetos no 6mbito da educagdo formal e informal para presos

e egressos, com apoio de 6rg5os afins;

1.2.1.35. relatar por escrito ao diretor do estabelecimento penal ou ao superior

hier6rquico os problemas e as dificuldades, de ordem social, psicol6gica e pedag6gica,

enfrentadas pelos presos, pelos intemos e pelos egressos;

1.2.1.36. executar a rotina de servigo e as atividades administrativas de sua 6rea

de atuagdo;

1.2.1.37. participar de reuni6es com equipe de assist€ncia e perfcia, com a

diretoria e com outros 6rg6os, quando convocado por superior hieriirquico; interagir com as

demais 6reas de atuagio com vistas d interdisciplinaridade da assist6ncia ao preso, ao interno e ao

egresso,

1 .2.1.3 8. elaborar relat6rios mensais estatisticos e descritivos da atuagdo

profissional, e evidenciar sugestoes e dificuldades da 6rea de atuagao;

1.2.1,39. exercer atividades na area de ensino no Ambito das unidades, bem como

de instrutor em cursos vinculados is atividades do sistema penitenci6rio na Escola Penitenci6ria

de Mato Grosso do Sul, conforme sua formagdo profissional;

1.2.1.40. orientar e inonitorar o est6gio de alunos do curso de formagSo

penitenci6ria da Escola Penitenci6ria de Mato Grosso do Sul, de acordo com sua formagdo

profissional;

1.2.1 .4L executar projetos especificos para presos e egressos) conforme

solicitagdo do superior hier6rquico;

1.2.1.42. elaborar laudo, parecer pericial, social ou psicol6gico, por ocasi6o da

realizagdo de pericias de acompanhamento dos presos, conforme solicitagdo judicial ou do

superior hier6rquico;

1.2.1 .43. emitir parecer social ou psicol6gico sobre o preso, o interno e o egresso

com vistas d sua inclusdo no traball'ro prisional interno e externo;
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1,2.I .44. realizx entrevista, leitura do processo criminal, testes de personalidade
e observagio do preso e do egresso, para elaboragdo de avaliag6es sociais, psicol6gicas ou
pedag6gicas, com vistas 2r progressdo do regime prisional;

1.2.1.45. compor, quando designado por superior hier6rquico, a Comissdo
T6cnica de ClassificagSo e as demais comiss6es; realizar entrevistas, leitura do processo criminal
e observagSo do preso, do interno e do egresso, com vistas 2rs demais atribuig6es relativas ao

tratamento penal:

1.2.1.46. realizar levantamento e atualizagEo de dados dos niveis de escolarizagSo

da populagdo custodiada, incluir os resultados nos respectivos relat6rios e disponibiliz6-los nos

sistemas informatizados da entidade;

1.2.1.47 . executar projetos de assist6ncia social, psicol6gica e pedag6gica para os

presos, de forma diferenciada por faixa etaria, patologias, gestantes, nutrizes e lactantes conforme
preconiza a Constituigdo Federal, a Lei de Execugdo Penal, as Regras Minimas de Tratamento do

Preso no Brasil, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Crianga e do Adolescente, e o Estatuto da

Pessoa Portadora de Necessidades Especiais;

\.2.1.48. promover a orientagdo do assistido, na fase final do cumprimento da

pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno d liberdade;

1.2.1.49. adotar todas as medidas e provid6ncias necess6rias para que seja

dispensado aos presos custodiados nos estabelecimentos penais do Estado tratamento igualit6rio
de respeito A dignidade da pessoa humana, na forma das recomendag6es minimas exigidas pela

Organizagdo das Nag6es Unidas (ONU), demais principios constitucionais, legislag6es, normas e
regulamentos nas esferas federal e estadual;

1.2.1.50. compor, quando designado, as Comiss6es de SindicAncia, de Processo

Disciplinar de servidores e de Processo Administrativo Disciplinar de presos;

1.2.1.51. compor, por indicagSo dos pares ou do Diretor da entidade, o Conselho

de GestSo Penitenci6ria, sem prejufzo da fungSo exercida;

1.2.1.52. auxiliar os superiores lT ier6rquicos, quando requisitados, na

coordenagSo de atividades institucionais ou nas comuns a todos servidores penitenci6rios;

1.2.1.53. relatar i chefia imediata as ocorr6ncias de falta grave, de fato previsto

como crime doloso e de atitudes contr6rias aos deveres e aos direitos do preso ou do internado,
previstos na Lei de Execugdo Penal e nas normas especificas do estabelecimento penal, de forma
verbal em situag6es de emerg6ncia, e por escrito em todas as demais situagdes;

L2.1 .54.levar ao conhecimento dos superiores hier6rquicos todas as ocorr6ncias

em que houver descumprimento das normas regulamentares e de seguranga, e providenciar as

medidas para registrar no livro de ocorr6ncias do estabelecimento penal;

1.2,1 ,55. executar outras tarefas correlatas, definidas nesta Lei, nos regulamentos,

no regimento interno da AGEPEN-MS ou do estabelecimento penal, ou emanadas do superior

hier6rquico, em prol da atividade penitenci6ria;

1.2.2. Ao Gestor de Atividades do Sistema Penal na fun96o de Assist6ncia e

Pericia de 4u,3u e 2u Classes, compete, em linha geral, as atribuig6es de m6dia complexidade, a

execug6o, a orientagSo, a coordenagdo e a supervisdo de servigos de assist6ncia e de pericia nos

diversos regimes de execugSo penal, que envolve os servigos de intelig€ncia, de planejamento, a

pesquisa e a investigagdo para aplicag6o penitenciSria nos contornos da legislag6o, de regimentos,

de ordens e de programas de tratamento penal, nos limites do que estabeiece a legislagdo vigente,

bemcomotodasasatribuig6esprevistasnoitem T.2.l,e,emespecial,asseguintesatribuig6es:
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1.2,2.1. coordenar as atividades de assist6ncia social, psicol6gica e pedag6gica,
fiscalizar as a96es de atendimento ao preso na inclus6o e no decorrer do cumprimento da pena,

atuar de forma interdisciplinar com as demais 6reas de atuagSo do servidor penitenci6rio;

1.2.2.2. diagnosticar e encaminhar o preso, o interno e o egresso aos demais

setores de tratamento penal, de acordo com as necessidades evidenciadas durante o atendimento
especializado;

1..2.2.3. orientar ou executar as ag6es de apoio aos programas de incentivo d
geragSo de trabalho e renda para presos, internos e egressos;

1.2.2.4. propor e viabilizar atividades sociais, psicoterap6uticas e pedag6gicas

compativeis com o programa de tratamento penal;

1.2.2.5. executar entrevista de inclusSo inicial dos presos no estabelecimento
penal, visando d assist6ncia social, ir saride mental e d educagdo dos presos no estabelecimento
penal e nos patronatos;

1 .2.2.6 . efetuar a avaliag6o ou o diagn6stico social, psicol6gico, pedag6gico e de

sa[rde dos presos, dos internos e dos egressos e encaminh6-los aos demais setores de tratamento
penal, de acordo com as necessidades evidenciadas durante o atendimento especializado;

1.2.2.7. encaminhar o preso e o egresso aos setores educacionais, de acordo com

as necessidades evidenciadas durante o atendimento especializado;

egressos;
1.2.2.8. executar projetos no Ambito da assist6ncia educacional para presos e

1.2.2.9. coordenar, organizar, executar e acompanhar as atividades de educagSo

profissionali zante;

1.2.2.10. compatibilizar os dados estatisticos disponiveis nos sistemas de

informag6es, com o objetivo de evitar distorg6es de dados perante d realidade da massa carceraria

no Estado, inclusive na 6tea educacional;

1.2.2,11. planejar, coordenar e avaliar a parceria com as unidades de ensino

pactuadas regularmente para desenvolver atividades socioeducacionais, bem como atuar de forma

facilitadora na execugdo do projeto politico-pedag6gico, para o atendimento A educag6o nos

estabelecimentos penais e nos patronatos;

1.2.2.12. implantar e implementar a biblioteca nos estabelecimentos penais e

patronatos, por meio da organizagSo, do controle e da capacitagdo dos custodiados, no fomento

ds atividades de estimulo dleitura edrealizaqdo de campanhas de doagdo de livros;

1.2.2.13. realizar a mediaqSo entre presos e familiares, executar palestras

educativas e desenvolver grupos de ajuda miitua, visando ao restabelecimento dos vinculos

sociofamiliares;

1.2.2.14. realizar relat6rios social, psicol6gico ou pedag6gico de

acompanhamento do preso, do interno e do egresso e registr6-los no sistema informatizado da

entidade;

1 .2.2.15 . proceder o registro de dados e de informag6es das atividades realizadas,

para a elaborag6o de relat6rios, pareceres, mapas e estatisticas;

1.2.2.16. elaborar, periodicamente, relat6rios quantitativos e qualitativos sobre as

atividades realizadas por todos segmentos da 6rea de Assist6ncia e Pericia;

1.2.2.17. executar projetos que visem ao atendimento preventivo e curativo da

sairde da populagdo carcerfria, al6m dos especificos voltados ir assist6ncia social, d psicologia e

d pedagogia para presos e para egressos, conforme solicitagSo do superior hier6rquico;
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L2.2.18. intervir e acompanhar o acesso do preso, do interno e do egresso
portador de doenga mental d rede de assist6ncia d satde, nos ambientes interno e externo;

1.2.2.19. coordenar os trabalhos de avaliagSo de diagn6sticos, realizado por meio
de exames gerais e criminol6gico;

1.2.2.20. solicitar do servidor competente, quando no interesse da administragSo
penitenci6ria, relat6rios pertinentes ao preso, ao interno ou ao egresso dentro do estabelecimento
penal ou do patronato;

1.2.2.21. introduzir e fazer executar programas e politicas pirblicas de assist6ncia
penal no Ambito dos estabelecimentos penais e dos patronatos;

1.2.2.22. selecionar instrumentos tdcnicos que viabilizem a execugdo de exames

gerais e criminol6gico do preso, para fins de classificagdo e individualizagd,o da execugdo da pena;

1.2.2.23. propor e executar atividades em grupos, sugerir medidas para melhoria
e profilaxia da saride fisica e mental da populagdo carcer6ria;

1.2.2.24. identificar, organizar e monitorar a implantagSo e o desenvolvimento de

ag6es de prevengSo, de intervengdo e de assist6ncia aos agravos d satrde dos presos de forma
continua;

1.2.2.25. propor programas com vistas d higiene e d saiubridade do ambiente
prisional;

1.2.2.26. confeccionar relat6rio descritivo e estatistico mensaldas atividades do

setor de assist6ncia penal; efetuar os registros de suas atividades e mantC-los atualizados em

fichas, livros e sistemas informatizados disponfveis;

1.2.2.27 . disponibilizar assessoramento e apoio t6cnico da sua 6rea de atuagdo ds

demais 6reas de conhecimento profissional, fortalecendo a integragdo dos setores de trabalho;

1.2.2.28. coordenar as ag6es de ordem social, psicol6gica e educacional,
conforme sua formagdo profissional;

1.2.2.29. propor as medidas necess6rias para aquisigdo de medicamentos e

correlatos, bem como atendimento m6dico, odontol69ico, farmac6utico e nutricional direcionados

aos presos, aos internos e aos egressos;

1.2.2.30. viabilizar estudos direcionados i realizag6o de pesquisas e i contfnua
investigagSo de assuntos da frea criminol6gica e da ciOncia penitenci6ria) com objetivo de

subsidiar a elaboragdo de programas de tratamento penal e o aperfeigoamento profissional;

1.2.2.31. atuar de forma integrada com os demais 6rg6os pfrblicos e privados, na

busca da inclusSo do preso e do egresso nos programas e nos projetos sociais em andamento;

L2.2.32. tomar conhecimento de laudos, de pericias, de exames e de diagn6sticos
dos presos para fins de acompanhamento judicial;

1.2.2.33. proceder devolutivas, orientag6es, apoio psicol6gico intramuros e,

quando necess6rio, providenciar o encaminhamento para acompanhamento psicol6gico externo;

1.2,2,34. planejar, coordenar, supervisionar e acompanhar as atividades e os

projetos desenvolvidos por servidores dadreade assistOncia e pericia nos estabelecimentos penais

e nos patronatos;

1.2.2.35. coordenar a execugdo de projetos aprovados pela Diretoria da respectiva

6rea de atuagSo, propondo adequag6es quando necess6rio;

1.2.2.36. acompanhar o resultado do tratamento de safrde realizado pelo preso,

quando for autorizada a licenga nos termos do que estabelece a Lei de ExecugSo Penal vigente;
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1.2.2.37. coordenar os trabalhos de avaliagSo de diagn6sticos, realizado por meio
de exames gerais e criminologico;

1.2.2.38. requerer e manter o controle dos pleitos de alteragSo de regime de

trabalho externo e de outros incidentes no decorrer da execugdo penal, e acompanhar os trAmites

correspondentes;

1.2.2.39. analisar a dinAmica das relag6es entre presos, entre estes e o pessoal

penitenci6rio e a chefia de unidade penal, informando, periodicamente, os resultados aos

superiores hier6rqu icos;

1.2.2.40. assessorar as autoridades superiores em assuntos t6cnicos, observada a

formagdo profissional;

1.2.2.41. manter atualizado o cadastro e a identificagdo de outras pessoas que

prestam assistdncia no interior dos estabelecimentos penais e dos patronatos, conforme preconiza

a Lei de ExecugSo Penal;

1,2.2.42. executar outras tarefas correlatas, definidas nesta Lei, nos regulamentos,

no regimento interno da AGEPEN-MS ou do estabelecimento penal, ou emanadas do superior

hier6rquico, em prol da atividade penitenci6ria;

1.2.3. Ao Gestor de Atividades do Sistema Penal na fungdo de Assist6ncia e

Pericia de Classe Especial, , compete exercer, em linl-ra geral, atividade de grande complexidade,

de planejamento, de coordenagSo e de supervisdo e de fiscalizagSo dos servigos de classificagdo;

exames gerais e criminol6gico, pericias, servigo psicossocial, laboral e d safrde dos presos e dos

internos nos diversos regimes de execugdo penal; o planejamento, a proposig6o e o

acompanhamento dos programas de tratamento penal, para a correta aplicagSo de rotinas

penitenci6rias, de intelig6ncia e de ensino,paraa correta aplicagdo, das diretrizes da moderna

criminologia e da ciOncia penitenci6ria, bem como todas as atribuig6es previstas nos itens 1.2.1,

1.2.2, e, em especial, as seguintes atribuigSes:

1.2.3.1. propor, elaborar projetos e executar atividades de assistdncia penal

voltadas aos programas socioeducativos, que visem ir ressocializagdo do preso ou dos

benefici6rios da progressSo do regime prisional nos estabelecimentos penais e nos patronatos;

1.2.3.2. propor planejamento anual das atividades penitenci6rias relativas As 6reas

de servigo social, de psicologia e de pedagogia; estabelecer metas para os estabelecimentos penais

e para os patronatos; controlar os resultados atingidos e identificar as causas de possiveis falhas;

1.2.3.3. supervisionar as atividades desenvolvidas pelas 6reas de assistCncia

social, psicol6gica e pedag6gica,para atender aos presos e aos egressos;

1.2.3.4. participar, juntamente, com servidores das demais 6reas de atuagSo, do

gerenciamento de dados estatfsticos relacionados com a populagSo carcerbria, com vistas it
efici6ncia da metodologia do tratamento penal;

1.2.3.5. intermediar a elaboragSo de contratos, de conv6nios ou de termos de

cooperagao mfitua entre empresas privadas e pfrblicas e a AGEPEN-MS, para contratagdo de m6o

de obra de internos nos diversos regimes penais e nos casos de livrarnento condicional;

1.2.3.6. coordenar a execugSo de programas e de projetos aprovados pelos

superiores hier6rquicos e sugerir, justificadamente, as modificag6es que entender necess6rias,

1.2,3.'7 . propor e apresentar, formalmente, sugest6es para reformular

regulamentos internos que tratem da rotina da populagdo carcer6ria, nos limites que estabelecem

a Lei de ExecugSo Penal e os demais dispositir4os legais vigentes;
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1.2.3.8, viabilizar e contribuir na formulagSo de propostas voltadas d

transformag6o do sistema penitenci6rio estadual, suas parcerias institucionais e 6196os

governamentais, com vista ir diminui96o da viol6ncia e da criminalidade;

1.2.3,g. propor medidas para realizagho de planejamento estrat6gico voltado ds

atividades de assistOncia e de pericia; estabelecer metas de atendimento da popula96o carcerdria

nos estabelecimentbs penais; manter controle contfnuo dos resultados obtidos, por meio de

relat6rios e de competentes registros nos sistemas informagZo, disponiveis na entidade;

1.2.3.10. manter apoio aos programas voltados para o trabalho produtivo dos

presos nos estabelecimentos penais; incentivar mudangas comportamentais em prol do tratamento

penal, com vistas d eficiOncia e ir excelOncia da assistOncia penal;

I.2.3.11. fiscalizar a individualrzagdo da pena dos presos nos estabelecimentos

penais e nos patronatos, com o objetivo de atender ds recomendag6es do Conselho Nacional de

Polftica Criminal e Penitenci6ria e d legislagSo penitenci6ria;

1.2.3.12. acompanhar, sistematicamente, as agdes que objetivam o tratamento

penal;

1.2,3.13. propor a96es que possibilitem o intercAmbio com outras instituig6es

penitenciSrias, objetivando o aprimoramento das atividades da 6rea de assist6ncia penal;

1.2.3.14. assessorar, tecnicamente, os superiores hier6rquicos e as diretorias em

assuntos t{cnicos relacionados a 6rea de atuagdo, no Ambito do sistema penitenci6rio;

1.2.3,15. planejar, coordenar, acompanhar e avaliar os trabalhos de assist6ncia

penal ofeftados em cada estabelecimento penal e nos patronatos;

1.2.3.16. atuar de forma integrada com os demais 6rg5os priblicos e privados, na

busca da inclusSo do preso e do egresso nos programas e nos projetos sociais em andamento;

1.2,3.17 . promover reuni6es peri6dicas e extraordin6rias com equipe

interdisciplinar, a fim de manter articulagSo, permanentemente, voltada ao tratamento penal;

1.2.3.18. planejar, coordenar, e supervisionar as atividades de educagdo

profissionalizante para presos, internos e egressos;

1.2.3.19. viabilizar capacitagSo da equipe interdisciplinar dos setores de sa[rde e

de outros servidores dos estabelecimentos penais e dos patronatos, com instituig5es de saride e da

Justiga, em niveis federal, estadual e municipal, em temas relevantes de prevengSo e de tratamento

da safde dos homens e das mulheres presos;

1.2.3.20. divulgar as atividades socioeducativas realizadas com o apoio da rede

de parcerias, conforme diretrizes da entidade;

1.2,3.21. fomentar por meio de reuni6es, setores interdisciplinares dos

estabelecimentos penais, visando A troca de informag6es, discuss6es e proposig6es de matdrias

voltadas ds necessidades educacionais e profissionalizantes desenvolvidas na institui96o;

1.2.3.22. acompanhar arealizagilo das atividades de assistdncia penal; elaborar

relat6rios competentes sobre seus aspectos qualitativos e quantitativos, registr6-los nos sistemas

informatizados da entidade e apresent6-los d diretoria dos estabelecimentos penais, patronais e

aos superiores hier6rquicos;

1.2.3,23. utilizar todos os recursos t6cnicos de processamento eletr6nico de dados

de interesse do sistema penitenci6rio, visando ii proporcionar melhorias na individualizagSo da

pena e no tratamento penal;

1.2.3.24. executar outras tarefas correlatas, definidas nesta Lei, nos regulamentos,

no regimento interno da AGEPEN-MS ou do estabelecimento penal, ou emanadas do superior

hier6rquico, em prol da atividade penitenci6ria;
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1.3. CARREIRA GESTAO DE ATIVIDADES DO SISTEMA PENAL, NO
CARGo DE GESTOR DE ATIVIDADES DO SISTEMA PENAL NA FUNQAO OE,

ADMINISTRAqAO E FINANQAS:

1.3.1. Ao Gestor de Atividades do Sistema Penal na fun96o de AdministragSo e
Finangas de Classe Inicial, 6u e 5'Classes, compete, em linha geral e sob a supervisdo, a orientagSo

e a execugSo das atribuig6es de administragdo em geral, a administragSo de materiais, patrim6nio,

orgamento, finangas, gestdo cont6bil; a prestagSo de contas e a administragSo; a formagSo e a
capacitagao de recursos humanos para atuar na entidade aut6rquica e, em especial, as seguintes

atribuiq6es:

1.3.1 . 1 . orientar a execugdo ou executar servigos de controle cont6bil, financeiro
e orgament6rio da entidade aut5rquica, dos estabelecimentos penais e dos patronatos;

1.3.1.2. elaborar os balancetes, os balangos orgament6rios, financeiros e

patrimoniais, bem como os respectivos demonstrativos;

1.3.1.3. realizar a prestagdo de contas da entidade aut6Lrquica;

1.3.I.4. analisar e manter o controle dos procedimentos de prestagdo de contas

dos suprimentos de fundos, relat6rios de di6rias, conv6nios, acordos e outros;

1 .3. 1 .5. executar os programas e o orqamento da entidade;

1.3.1.6. controlar e conferir mapas de consumo, notas de aquisigSo de bens e

servigos, guias de receitas;

1.3.1.7 . controlar o estoque de material, utilizando as t6cnicas necess6rias para

que n6o ocorram danos no seu armazenamento, e o estoque do aimoxarifado por meio de sistema

informatizado;

1.3.1.8. preparar relat6rios, gr6ficos, tabelas e planilhas utilizando sistemas

informatizados, e acompanhar os langamentos banc6rios;

1.3.1.9. realtzar os controles de guarda, de utilizag6o e de seguranga dos bens, do

direito de propriedade da entidade, e de outros que estejam sob a responsabilidade do sistema

penitencidrro:

1.3.1.10. manter o invent6rrio dos bens m6veis, com sua identificagSo, entrada,

saida e respectiva localizagdo, responsabilizando-se pela sua guarda, com a sua descrigSo, valor
e estado de conservagdo;

1.3.1.1 1. executar e supervisionar as atividades relativas d guarda e controle dos

bens m6veis e im6veis de uso das unidades da entidade;

1.3.1.12, participar da execugdo, acompanhamento e controle da programagdo

fisica e financeira de projetos da fuea de interesse da entidade;

1.3.1.13. efetuar o controle operacional e patrimonial quanto d legalidade, A

legitimidade, d economicidade, ir efic6cia e d aplicagSo de receitas orgament6rias;

1.3.1.14. registrar eventuais desvios no cumprimento da legislagdo, recomendar

as medidas necess6rias d regularizagSo das situag6es constatadas e d protegSo ao er6rio p[blico,

1 .3.1 .1 5. zelar pela legalidade dos atos praticados pelos servidores, respons6veis

pela aplicagSo dos recursos pirblicos e dos resultados quanto d eficricia e d economicidade da

gestao orgament6ria, financeira, cont6bil, patrimonial, e operacional da entidade;

1.3.1.16. prestar informag6es e apresentar processos e documentos referentes ds

atividades de auditoria, de fiscalizagdo e de gest6o financeira;
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1.3.1.17 . zelar pela execugdo dos programas estabelecidos para a entidade 2r conta
de recursos oriundos dos orgamentos do Estado ou da Uni6o;

1.3.1.18. elaborar pedidos de compras para suprimento do almoxarifado, com
especificag6es detalhadas por meio de ata de registro de prego;

1.3.1.19. acompanhar a situagiio fisico financeira dos projetos e das atividades
constantes dos orgamentos da entidade, e fornecer informag6es para os superiores hier6rquicos;

1 ,3 .1 ,20. observar os prazos para cumprimento de recomendag6es decorrentes de

auditorias realizadas na entidade;

1.3.1,21. realizar a prestagdo de contas para submet6-[as, nos prazos estipulados
pela legislagdo, ds autoridades da Auditoria e do TribunaI de Contas;

1.3.1.22. fazer a correg5.o de irregularidades e de impropriedades e adotar
mecanismos que assegurem a probidade na guarda, na conservagdo e na apiicagSo de valores, de

dinheiros e de outros bens da entidade, e o aprimoramento de m6todos para o cumprimento de

normas;

1.3.1.23. registrar informag6es t6cnicas e administrativas em relat6rios e

planilhas; receber, registrar, classificar, autuar e controlar a tramitagdo e a distribuigdo de

processos e documentos;

1,3.1,24. executar rotinas administrativas de controle do patrim6nio, aquisigSo,
guarda, suprimentos de bens, de arquivo de documentos, e as comunicag6es administrativas;

1.3.1.25. elaborar minutas de termos de contrato, de conv6nios, de exposigSo de

motivos, de termos de cooperag6o t6cnica e de outros documentos de natureza, de interesse da
entidade, e submet6-los d apreciagSo da Procuradoria Jurfdica da AGEPEN-MS;

1.3.1.26. prestar informag6es cabfveis aos usu6rios dos servigos pirblicos de

compet6ncia da AGEPEN-MS;

1.3.1.27, conduzir os vefculos da entidade para atender os servigos do sistema
penitenci6rio;

1.3 .2.28. atuar nas atividades de transpofte, comunicagdo, compras,
armazenamento, distribuigSo, patrim6nio, protocolo, arquivo e servigos gerais;

1.3.1 .29. executar atividades de assessoramento em assuntos t6cnicos, em
conjunto com a equipe de trabalho e com as demais comissdes a que for designado por superior
hier6rquico, observada a formag6o profissional;

1.3.1.30. executar tarefas de apoio ds unidades operacionais, atendimento de

pessoas, organizagdo de agenda, redagdc de correspond6ncia, preparagSo de relat6rios e

I evantamentos estatisticos;

1.3.1.31. auxiliar as autoridades administrativas, receber e efetuar ligag6es
telef6nicas, controlar suas respectivas agendas, efetuar servigos de digitagdo;

1.3.1.32. controlar a entrada e a saida dos expedientes das unidades
administrativas e de quaisquer 6rgdos da AGEPEN-MS, dos estabelecimentos penais e dos

patronatos;

1.3.1.33. executar contratos e conv6nios firmados pela AGEPEN-MS, auxiliar no
controle e conferir as respectivas prestagdes de contas;

1,3.1,34. efetuar trabalhos referentes d an6iise de sistemas, programagSo e

elaboragdo de planos, programas e projetos de organizagSo, por meio dos recursos t6cnicos de

processamento eletr6nico de dados de interesse da entidade;
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1.3.1.35. acompanhar o notici6rio da imprensa efazer o registro dos assuntos de
interesse da AGEPEN-MS, dos estabelecimentos penais e dos patronatos;

1.3.1.36. manter atualizado o prontll6rio dos presos, controlar a documentagdo,
manter em arquivo todas as informag6es relativas i situagdo processual de interesse paru a

execugdo da pena;

1.3.1.31. executar atividades de supervisSo e de acompanhamento no setor
competente, quando houver a disponibilizagdo de preso ou de interno para realizar trabalhos de

manutengdo e de limpeza de salas e de m6veis das repartig6es administrativas;

1.3.1.38. controlar banco de dados, com identificagdo e com informag6es
cadastrais dos servidores da entidade;

1.3.1.39. cadastrar, controlar e manter atualizadas as informag6es concernentes
aos dados pessoais e d vida funcional dos servidores penitenciSrios;

1.3.1.40. manter registro e controle dos servidores penitenci6rios, banco de

cargos efetivos das fung6es de confianga e dos cargos em comissSo do quadro de pessoal da

AGEPEN-MS, dos estabelecimentos penais e dos patronatos;

1 .3. i .41 . lavrar, organizar e manter atualizados os atos de assentamento hist6rico
funcional dos servidores penitenci6rios;

1.3.1.42. acompanhar a situagSo funcional dos servidores, verificar e instruir
processos de promogSo, de obtengdo de beneficios e outros direitos no Ambito da entidade;

1.3.1.43. supervisionar e controlar quanto a legalidade os atos de concessEo de

direitos, os de pagamento de vantagens pecuni6rias e de indenizagSes e a elaboragSo da folha de

pagamento de pessoal;

1.3.1 .44. exercer o controle dos atos de admissSo, demissdo, nomeagdo e

exoneragSo de cargo em comiss5o, ou designagdo para o exercicio de funglo de confianga,
movimentag6o de pessoal, tempo de servigo, est6gio probat6rio, confirmagdo de cargo e escala

de fdrias de servidores;

1.3.1.45. controlar a frequOncia, a concess6o de direitos, vantagens pecunid.rias,

indenizag6es, e quaisquer beneficios aos servidores da carreira;

1.3.1.46. realizar an6lises das situag6es funcionais dos servidores penitenciS.rios,

elaborar consultas para a Procuradoria Juridica da entidade e submet6-1as i apreciagSo do superior
hier6rquico;

1.3.1.47 . orientar os servidores penitenci6rios sobre a exist6ncia de beneficios
previdenciArios e servigos de saride, prestados por outras entidades pfrblicas ou privadas;

1.3.1.48. manter registros de cursos, projetos e programas de treinamento e

aperfeigoamento de pessoal, que foram executados, e os custos correspondentes,

1.3.1.49. executar as atribuig6es com vistas d elaboragdo do mapa carcer6rio,

1.3.1.50. realizar as atribuig6es afetas d Central para cumprimento de alvar6 de

soltura;

1 .3.1 .5 1 . exercer atividades na 6rea de ensino no dmbito das unidades, bem como
atuar como instrutor em cursos vinculados ds atividades do sistema penitenci6rio na Escola
Penitenci6ria de Mato Grosso do Sul, conforme sua formagEo profissional;

1.3.1.52. auxiliar os superiores hier6rquicos, quando requisitados, na

coordenagEo de atividades institucionais ou nas comuns a todos os servidores penitenci6rios;

1.3.1.53. adotar todas as providencias necess6rias para que seja preservado o local

de crime no Ambito dos estabelecimentos penais e nas depend6ncias da autarquia, mantendo
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inalteradas as cenas do local de crime, al6m de arrolar testemunhas, objetivando d realizagdo de
pericia oficial por 6195o competente;

1 .3.1 .54. levar ao conhecimento dos superiores l'rier6rquicos todas as ocorr6ncias
em que houver descumprimento das normas regulamentares e de seguranga, providenciar as

medidas para registrar no livro de ocorr6ncias do estabelecimento penal or"r do patronato, quando
for o caso;

1.3.1.55. adotar todas as medidas e provid6ncias necessSrias para que seja
dispensado aos presos custodiados nos estabelecimentos penais do Estado tratamento igualit6rio
de respeito d dignidade da pessoa humana, na forma das recomendag6es, minimas, exigidas pela
Organizagd,o das Nag6es Unidas (ONU), pelos demais principios constitucionais, legislag6es,
normas e regulamentos nas esferas federal e estadual;

1.3.1.56. compor, quando designado, as Comiss6es de Sindicdncia, de Processo
Disciplinar e de Processo Administrativo Disciplinar de presos;

1.3.1.57 . compor, por indicagdo dos pares ou do Diretor-Presidente da entidade,
o Conselho de Gestdo Penitenci6ria, sefir prejuizo da fungdo exercida;

i.3.1.58. executar outras tarefas correlatas, definidas nesta Lei, nos regulamentos,
no regimento interno da AGEPEN-MS ou do estabelecimento penal, ou emanadas do superior
hier6rquico, em prol da atividade penitenci6ria;

1.3.2. Ao Gestor de Atividades do Sistema Penal na fungSo de Administrag6o e

Finangas de 4u, 3u e 2u Classes, corrpete, em linha geral, as atribuigdes de m6dia complexidade,
a execugSo, a orientagSo, a coordenagdo e a supervisSo das atribuig6es de administragSo em geral;
a administragdo de materiais, patrim6nio, orgamento, finangas, gestSo cont6bil, prestagSo de
contas; programagdo e implantagSo de sistemas de computag6o e a administragdo de recursos
humanos voltados para formagSo e capacitagdo de pessoal para atuar na entidade autd.rquica, bem
como todas as atribuig6es previstas no item 1.3.1, e, em especial, as seguintes atribuig6es:

1.3.2.1. coordenar a execugdo de programas e orgamento da entidade;

1.3.2.2. fiscalizar a execugdo do controle cont6bil, financeiro, orgamentS,rio da
entidade aut6rquica, dos estabelecimentos penais e dos patronatos;

1,3,2,3. supervisionar a execugdo do controle operacional e patrimonial quanto d

iegalidade, A legitimidade, d economicidade, d efic6cia, e d aplicagSo de receitas orgament6rias;

patrimoniais;
1.3.2.4. auxiliar na organizagdo de balancetes e de balangos financeiros e

1 .3.2.5. monitorar a elaboragSo e conferir mapas de consumo, notas de aquisigdo
de bens e servigos, guias de receitas;

1.3.2.6. vistoriar pedidos de compras para suprimento do almoxarifado, com
especificag6es detalhadas por meio de ata de registro de prego;

1.3.2.7 , supervisionar as atividades de controle do estoque de material, averiguar
se est6o sendo utilizadas as t6cnicas necess6rias para que n6o ocorram danos no seu

armazenamento, e o estoque do almoxarifado por meio de sistema informatizado;

1.3.2.8. coordenar, controlar e supervisionar os servigos reiativos a controle de

materiais e a prestag6o de contas, e atividades que contribuam para o tratamento penal, no Ambito
do Sistema PenitenciSrio;

1.3 .2.9. auditar, orientar, e fiscalizar a correta utilizag6o dos recursos transferidos
d entidade por meio de conv6nios, acordos, termos de parcerias e de outros instrumentos
con96neres;

Av. Poeta Manoel de Barros, Bloco 8
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1.3.2.10. supervisionar a execugdo dos programas estabelecidos para a entidade
d conta de recursos oriundos dos orgamentos do Estado ou da Uni6o;

1.3.2.11. prestar informag6es e apresentar processos e documentos referentes ds

atividades de auditoria, de fiscalizagdo e de gestdo financeira;

1.3.2.12. fiscalizar se estSo sendo observados os prazos para cumprimento de

recomendagdes decorrentes de auditorias realizadas na entidade;

1 .3.2.13. reahzar a tomada de contas dos respons6veis por bens e valores pirblicos
e de todo aquele que der causa a perda ou outra irregularidade que resulte em dano ao er6rio da
entidade;

1.3.2.14. assegurar a conformidade dos registros orgament6rios, contAbeis,
financeiros e patrimoniais aos atos e fatos administrativos executados na entidade;

1 .3.2.15. propor a impugnagdo de despesas e a apuragdo de responsabilidade dos

agentes prlblicos e servidores por irregularidades e ilegalidades na aplicag6o de dinheiro p[blico,
encaminhando os processos administrativos aos 6rg6os competentes paraa apuragdo dos fatos e

para as demais provid6ncias que decorrerem de eventual configuragdo de ilicitude, seja quanto d

recuperagdo do crddito, seja quanto ao aspecto disciplinar;

1.3.2.16. dar assistdncia, orientagSo e apoio t6cnico ao ordenador de despesa e

agentes respons5veis por bens, direitos e obrigagOes da Entidade ou pelos quais responda;

1.3.2,17. examinar os atos que resultem em criagSo e extingdo de direitos e

obrigag6es de ordem financeira ou patrimonial;

1.3.2.18. controlar e acompanhar a evolugSo dos contratos administrativos
referentes ao fornecimento de materiais ou servigos e o encaminhamento dos respectivos
processos ao Tribunal de Contas na forma e prazos da legislagSo vigente;

1.3,2.19. analisar processos, elaborar e analisar minutas de editais de licitagdo,
contratos, conv6nios, acordos, ajustes, exposigdo de motivos, atos administrativos e outros
instrumentos cong6neres, de natureza administrativa de interesse da entidade autS,rquica e

submet6-1os i apreciagdo da Procuradoria Juridica da entidade;

1.3.2.20. acompanhar a situagdo fisico financeira dos projetos e das atividades
constantes dos orgamentos da entidade e fornecer informagOes para os superiores hier6rquicos;

1.3.2.21. realizar a corregdo de irregularidades e impropriedades; adotar
mecanismos que assegurem a probidade na guarda, conservagSo e aplicagSo de vaiores, dinheiros
e outros bens da entidade e o aprimoramento de m6todos para o cumprimento de normas;

1.3.2.22. preparar relat6rios, gr5ficos, tabelas e planilhas, utilizando sistemas

informatizados e acompanhar os langamentos banc6rios;

1.3.2.23. realizar os controles de guarda. utilizagSo e de seguranga dos bens,

direito de propriedade da entidade, e outros que estejam sob a responsabilidade do sistema
penitenciSrio;

1.3.2.24. executar atividades nas 6reas tecnol6gica e operacional, de cerimonial,
de informagdo, de comunicag6o, de gestdo, de sistemas, de estatistica, de logistica e de programas
ligados i administragSo de recursos humanos, de bens materiais e patrimoniais; de economia, de

orgamento, de finangas e de contabilidade; de informag6es operacionais e gerenciais e ao

desenvolvimento organizacional ;

1.3.2.25. coordenar equipes multiprofissionais, aperfeigoar as relagSes de

trabalho no sentido de obter maior produtividade, promover, coordenar, executar e auxiliar em

atividades de integragSo profissional, interdisciplinar e multidisciplinar;
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1.3.2.26. atuar como revisor e produtor de textos e outras atividades que
envolvam elaboragdo, revisdo e adequagdo gramatical e de estiio de textos tecnicos e de outras
produgSes em lingua portuguesa, no Ambito da entidade;

1.3.2.27. coordenar, supervisionar e orientar a execugdo dos servigos relativos d

unidade de recursos humanos, A administragdo de pessoal, em consonAncia com as diretrizes, as

normas governamentais e a legislag6o do sistema penitenci6rio;

1.3.2.28. coordenar, supervisionar, orientar e executar as atividades relativas d

1ota96o de servidores, o controle de frequ6ncia e a instrugdo processual de requerimentos para a

concessSo de direitos e vantagens;

1.3.2.29. realizar an6lise sobre situagdes funcionais dos servidores penitenci6rios,
emitir manifestagSo administrativa sobre deveres e direitos previstos na legislag6o estatutiiria e

previdenci6ria estadual, elaborar consulta para a Procuradoria Juridica da entidade e submet6-las
dL apreciagSo do superior hieriirquico;

1.3.2.30. coordenar atividades relativas d gestSo de capacitagSo, a treinamento e
ir formagZo de pessoas, no Ambito do sistema penitenci6rio;

i.3.3.31. coordenar, acompanhar e elaborar a folha de pagamento da instituigdo
penitenci6ria;

1.3.2.32. coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades de transporte,
comunicagSo, compra) armazenamento e distribui96o, protocolo, arquivo, servigos gerais e outras
atividades correlatas, no interesse do sistema penitenci6rio;

1.3.2.33. coordenar e orientar as unidades administrativas quanto A guarda, d
preservag6o, i movimentagao e ao invent6rio da documentagSo das unidades, no Ambito do
Sistema Penitenci6rio;

1.3.2.34. supervisionar os procedimentos de controle e de acompanhamento das
prestag6es de contas dos suprimentos de fundo, os relat6rios de di6rias, e os conv6nios da 6rea de
atuagSo do Sistema Penitenciiirio;

1.3.2.35. orientar as unidades administrativas e os servidores respons6veis sobre
a guarda, a preservagdo, a movimentagdo e o invent6rio dos bens patrimoniais da entidade;

1.3.2.36. pianejar, coordenar e executar atividades que envolvem recursos
t6cnicos de processamento eletr6nicos de dados, no atendimento das atividades do Sistema
PenitenciSrio;

1.3.2.37. elaborar pedidos de compras para suprimento do almoxarifado, com
especificag6es detalhadas por meio de ata de registro de prego, para suprimento do almoxarifado
central,

1.3 .2,38. promover e estimular agdes voltadas d integragdo e ao desenvolvimento
das relag6es interpessoais no Ambito da administrag6o penitenci6na;

1.3.2.39. executar outras tarefas correlatas, definidas nesta Lei, nos regulamentos,
no regimento interno da AGEPEN-MS ou do estabelecimento penal, ou emanadas do superior
hier6rquico, em prol da atividade penitenci6ria;

1.3.3. Ao Gestor de Atividades do Sistema Penal na fungSo de Administragdo e

Finangas de Primeira Classe e Classe Especial, compete, em linha geral, as atribuig6es de grande
complexidade, de planejamento, de coordenagdo e supervisdo dos atos relacionados com a

administragdo em geral, de materiais, de patrim6nio, orgamento, finangas, gestdo cont6bil,
prestagSo de contas, bem como a administragdo de recursos humanos, recrutamento, selegdo,

formagdo e capacitagSo para atuar na entidade aut6rquica, para a correta aplicagSo de rotinas
penitenci6rias, de intelig6ncia e de ensino, para a correta apiicagSo das diretrizes da moderna

3l



criminologia e ci6ncia penitenci6ria, bem como todas as atribuigdes previstas nos itens 1.3.1 e
1 .3.2 do presente Anexo e, em especial, as seguintes atribuiE6es:

1.3.3.1. planejar, executar, supervisionar, coordenar e aperfeigoar a implantag6o
de politicas, sistemas, mdtodos e procedimentos de carater administrativo, contilbil, tdcnico on
cientifico, objetivando a melhoria de processos gerenciais, organizacionais e administrativos,
aplicando principios cientificos de administragdo e legislag6o pertinente;

1.3.3.2, planejar, coordenar, definir e elaborar com a participagSo das unidades
representativas da institui96o, as metas anuais, em conformidade com o planejarnento estratdgico,
monitorar o cumprimento das metas estabelecidas, propor ajustes e avaliagSo de resultados por
meio de indicadores de desempenho;

1.3.3.3. coordenar, supervisionar e participar do controle de desembolso dos
recursos financeiros recebidos pela instituigdo por meio de conv6nios, acordos, ajustes e outras
fontes;

1.3.3.4. coordenar e definir, em conjunto com as diretorias da administragdo
penitenci6ria, o perfil profissiogr5fico e as competdncias necessdrias para orientar processos de
avaliag6o, recrutamento, selegSo e qualificagSo de pessoas, no 6mbito do sistema penitenci6rio;

1.3.3.5. planejar, supervisionar, coordenar e fiscalizar a execugSo das atividades
de gestdo de pessoas, de materiais, financeira e patrirnonial, e orientar as atividades das demais
unidades da instituigio quando necess6rio;

1.3.3.6. planejar, coordenar e supervisionar,-lunto com a Escola Penitenci6ria de
Mato Grosso do Sul, os programas de capacitagSo, qualificag6o e aperfeigoamento de pessoas no
Ambito da administragSo pen iten ciaria;

1.3.3.7. promover o processo de recrutamento e selegio de estagi6rios de acordo
com a necessidade da instituigSo e da 6rea de formagdo acad6mica, no Ambito da instituigdo
penitenci6ria;

1.3.3.8. promover pesquisas e estudos para subsidiar programas de qualificagSo
profissional para o servidor penitenciSrio;

1.3.3.g. supervisionar os processos de selegdo de pessoas, os procedimentos para
provimento dos cargos efetivos, e integrar comiss6o organizadora de concursos p[rblico da
instituigSo penitenciaria, quando indicado pela autoridade superior;

1.3.3.10. supervisionar, coordertar e organizar os procedimentos de 1ota95o,
remo96o, remanejamento ou transfer6ncia de servidores penitenci6rios, considerando a formagdo
profissional e as necessidades da administragdo penitenci6ria, de acordo com a legislagdo cabivel;

1 .3.3. 1 1 . consolidar a organizagSo da escala de fdrias de servidores das tr6s 6reas
de atuagdo do quadro de pessoal da entidade;

1.3.3.12. supervisionar os processos de avaliagEo de desempenho,
desenvolvimento individual, estabilidade e progressSo funcional dos servidores penitenci6rios;

1.3.3.13. coordenar, supervisionar, controlar e manter banco de dados com o
registro do desenvolvimento funcional dos servidores penitenci6rios, para as diferentes 6reas de
atuagSo do cargo efetivo;

1.3.3.14. gerenciar a divulgagdo de informagSes no sitio eletr6nico da instituigao
penitenci6ria na rede mundial de computadores e o sistema eletrdnico de atendimento ao pirblico
por meio de recebimento de sugest6es, reclamag6es e mensagens, mantendo o devido zelo com o
processamento que garanta o retorno ao priblico interno e externo;

1.3.3.i5. representar a instituigSo, perante conselhos, poderes constituidos e a
sociedade, quando devidamente designado pela autoridade competente da instituigSo;

33



I .3.3.16. supervisionar e coordenar a elaboragSo do Mapa Carcer6rio;

1.3.3.17 . supervisionar e coordenar a realizagdo das atribuig6es afetas d Central
para cumprimento de alvar6 de soltura;

1 .3.3. 18. planejar, coordenar supervisionar e acompanhar a execugio dos servigos
de divulgagSo e informag[o das atividades da entidade, de acordo com a orientag6o das
autoridades superiores;

1.3.3.19. coordenar a execugSo de programas com vistas d administragdo
penitenci6ria, dar suporte e viabilidade d captagdo de recursos, propostas de convdnios ou termos
de cooperagdo t6cnica e financeira com a Uniio para supofte financeiro;

1 .3.3 .20. atuar em equipes multiprofissionais, aperfeigoar as relag6es de trabalho
no sentido de obter maior produtividade, promover, coordenar, executar e auxiliar em atividades
de integragdo profissional, interdisciplinar e multidisciplinar;

1.3.3.21. coordenar e supervisionar os servigos de controle e acompanhamento
da atividade orgament6ria, financeira, cont6bil, de transporte, de materiais, de comunicagao, de
tecnologia da informagSo, de documentagdo e arquivo, manter os resultados adequados d
legislag6o vigente para fins de inspeg6o e auditoria;

1.3.3.22. planejar, coordenar, supervisionar, analisar e acompanhar os
procedimentos de prestagdo de contas dos suprimentos de fundos, relat6rios de di6rias, conv0nios,
acordos e outros;

1.3.3.23. planejar e coordenar processos de mudangas de rotinas de administragao
no Ambito da entidade;

1.3.3.24. executar o assessoramento geral das autoridades penitenci6rias errr
assuntos t6cnicos, conforme a formagSo profissional do servidor penitenci6rio;

1.3.3.25. assessorar tecnicamente os superiores hier6rquicos e as diretorias em
assuntos relacionados a 6rea de atuagSo, no Ambito do sistema penitenci6rio;

1.3.3.26. preparar estudos e manifestag6es administrativas sobre processos e
documentos tdcnicos de acordo com a respectiva habilitagdo profissional;

1.3.3.27 . coordenar as atividades de intercArnbio com instituigSes penitenci6rias
dos Estados da FederagSo e da Uni6o, objetivando o aprimoramento da administragdo
penitenci6ria;

L3.3,28. planejar, coordenar e executar atividades que envolvem recursos
t6cnicos de processamento eletr6nico de dados para atender os trabalhos no sistema penitencidrio;

1.3.3.29. implementar a aplicagSo de leis, regulamentos e normas relacionadas
com a administragdo pirblica;

1.3.3.30. participar da elaboragdo de programas, projetos, e na correspondente
captag6o de recursos financeiros, para as ag6es voltadas para a administragdo penitenci6ria;

1.3.3.31. executar outras tarefas correlatas, definidas nesta Lei, nos regulamentos,
no regimento interno da AGEPEN-MS ou do estabelecimento penal, ou emanadas do superior
hierSrquico, em prol da atividade penitenci5ria.

Tabelao'C"

1.4. S5o atribuig6es comuns para os cargos das carreiras que integram o subgrupo
Seguranga Pen itenci6ria:
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1.4.1. manter sistema de informagSo que permita o monitoramento, qualitativo e
quantitativo, das ag6es inerentes ao sistema penitenci6rio estadual

1.4.2. adolar as medidas e as provid€ncias necess6rias para que seja dispensado
aos presos custodiados nos estabelecimentos penais do Estado, tratamento igualit6rio de respeito
i dignidade da pessoa humana, na forma das recomendag6es minimas exigidas pela Organizag6o
das Nag6es Unidas (ONU), demais princfpios constitucionais, legislagOes, llormas e regulamentos
nas esferas federal e estadual;

1.4.3. promover e acompanhar atividades preventivas, de acordo com as
legislag6es federal e estadual, cabiveis ao sistema penitenci6rio estadual;

1.4.4. cooperar para a manutengdo da disciplina do sistema prisional;

1.4.5. fiscalizar o comportamento do efetivo prisional, de acordo com as
atribuigdes correlatas do cargo, em quaisquer atividades desenvolvidas internamente e
externamente, observando, regulamentos e normas especificas sobre a rotina carceriltia;

1.4.6. atuar na corregSo de comportamentos inadequados de presos, internos e
egressos, de acordo com as atribuigdes correlatas do cargo;

1.4.7. adotar as providdncias necess6rias para que seja preservado o local de crime
no Ambito dos estabelecimentos penais ou em quaisquer ambientes de atuagdo, mantendo
inalteradas as cenas do crime, a16m de arrolar testemunhas, objetivando arealizagdo de pericia
oficial por 6195o competente;

1.4.8, informar irnediatamente os casos de urg6ncia ou de situag6es crfticas de
movimentos de insubordinagSo individual ou coletiva, de forma verbal, ao superior hier6rquico,
e, ap6s e em todos os demais casos) de forma oficial, registrando a ocorr6ncia em livros e em
documentos oficiais;

1.4.9. manter contato com o responsdvel pela guarda externa, informando-o sobre
as mudangas de rotina, evasd.o, invasSo, fugas e movimentos de insubordinagdo de presos;

1 .4.10. zelar pela seguranga no sistema penitenci6rio;

1.4.1 1. conduzir veiculos automotores em atividades administrativas, desde que
devidamente habilitado para a categoria do veiculo, sob pena de arcar com a responsabilidade de
ordem administrativa, civil e penal;

1,4.12. participar de programas voltados 2r etica, adotar seus principios nas
reiagSes humanas no ambiente de trabalho, e contribuir com o crescimento profissional pessoal e
da equipe;

1.4.13 . buscar a melhoria continua dos processos organizacionais, operacionais e

gerenciais e arealizagdo de trabalhos em equipe;

1.4.14. executar atividades tdcnicas, operacionais e promover a melhoria de
processos organizacionais;

1.4.15. buscar a integragdo das 6reas de atuag6o, de modo que haja interagSo entre
toda a estrutura organizacional, de acordo com a natureza e as atividades institucionais da
entidade;
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1..4.16. pesquisar e manter atualizados os dados do preso, do interno e do egresso
nos respectivos prontu6rios e no sistema oficial de informag6es, que integram a base de dados do
sistema Penitenci6rio Estadual, de acordo com seu o nivel de acesso;

1.4.17 . cooperar na organizagSo e na execug[o das atividades civicas, culturais e
recreativas;

1.4.18, auxiliar os superiores hierdrquicos, quando requisitados, para execug6o
de quaisquer atividades inerentes ao seu cargo, ds finalidades da entidade aut6iquica, e ao fiel
cumprimento da Lei de ExecugSo penal;

1.4.19. cumprir as rotinas de servigos emitidas pelas autoridades superiores;
comunicar toda e qualquer alteragdo de que tomar conhecimento, incluindo faltas, atrasos e troca
de servigos dos servidores da equipe; registrar as ocorr€ncias em livro pr6prio e comunicar os
fatos, por escrito, d chefia imediata;

1.4.20. executar outras tarefas correlatas ao cargo, definidas nesta Lei, nos
regulamentos, no regimento interno da AGEPEN-MS ou do estabeGcimento penal, ou emanadas
do superior hier5rquico, em prol da atividade penitencidria.
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ANEXO III DA LEI N9

ANEXO III DA LEI NS 4,49CI, DE 3 DE ABRIL DE 2014.

ESCoLARIDADE E HABILITAqOES gspncirrcAs DAS cARRETRAS Do suBcRupo
SEGURANQA PENITENqaTa

CLASSE ESCOLARIDADE/HABILITACAO ESPECTFICA

ESPECIAL
PRIMEIRA

Graduagdo de nivel superior e curso de p6s-graduag6o, vinculada d respectiva
6rea da atuagdo.

SEGUNDA
TERCEIRA
OUARTA

Graduag[o de nivel superior e curso de capacitag6o espeeifica para a
respectiva 6rea de atua96o, ..

QUINTA
SEXTA
INICIAL

Graduagflo de nivel superior
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ANEXO IV DA LEI N9

ANEXO IV DA LEI N9 4,490, DE 3 DE ABRIL DE2014.

SUBSIDIO DAS CARREIRA DO SUBGRUPO SEGURANQA PENITENCIAzuA

TABELA A:

Cargo: POLICIAL PENAL
Vig6ncia: 1o de abril de2022

TABELA B: CaTgo: GESTOR DE ATIVIDADES DO SISTEMA PENAL
Vig6ncia: 1o de abril de2022

Classe I II III IV VI VII VIII

In icial 4.645,00 5.109,50 5 .347 ,7 5 5.57 4,00 5.806,25 6.038,50 6.270,75 6.503,00

Sexta 5,109,50 5.620,45 5.875,92 6. 13 1 ,40 6.386,87 6,642,35 6.897 ,82 7 ,753,30

Quinta 5.57 4,00 6. 13 1 ,40 6.410,10 6.688,80 6.967,50 7,246,20 7 .524,90 7.803,60

Quarta 6.038,50 6,642,35 6.944,27 7.246,20 7 .548,L2 7.850,05 8.151,97 8.453,90

Te rce i ra 6.503,00 7,153,30 7 .478,45 7.803,60 8.128,75 8.453,90 8,779,05 9,104,20

Segunda 6,967 ,50 7.664,25 8.012,62 8.361,00 8.709,37 9.057 ,75 9.406,12 9.754,50

Primeira 7.432,00 8.L75,20 8.546,80 8.918,40 9.290,00 9.661,60 10.033,20 10.404,80

Especial 7.896,50 B.686,1 5 9.080,97 9 .47 5 ,80 9.870,62 10.265,45 70.660,27 11.055,10

Classe I II III IV VI VIi VIII

1n icia I 3.786,97 4.165,66 4.355,01 4.544,36 4,733 ,7 1 4.923,06 5.r72,40 5.301,75

Sexta 4.165,66 4.582,22 4.790,50 4.998,79 5,207 ,07 5.415,35 5,623,64 5.831,92

Quinta 4.544,36 4,998,79 5.226,01 5,453,23 5.680,45 5,907 ,66 6.134,88 6.362,10

Quarta 4,923,06 5.415,36 5 .661,5 1 5.907 ,67 6. 153,82 a 200 07 6.646,r3 6.892,28

Te rce I ra 5.301,7 5 5.831,92 6.097,01 6.362,10 6.627,18 6.892,27 7.t57,36 7.422,45

Seg u nda 5.680,45 6,248,49 6.532,51 6.816,54 7.100,56 7.384,58 7.668,60 7.952,63

Primeira 6.059,15 6.665,06 6,968,02 7 .270,98 7,573,93 7.876,89 8.179,85 B.482,B 1

Especi a I 6.437,84 7 .081 ,62 7 ,403,57 7 .725,40 8,047,30 8.369,1 9 8.691,08 9.012,97
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