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Mensagem  nº.   253/2011 
 

 
 

Senhor Presidente: 
 

 

Encaminho ao exame dessa Casa de Leis o anexo projeto de lei que tem por 

escopo prorrogar o prazo de vigência da Lei Complementar nº 517/2009, que autoriza a contratação 

de Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário por designação temporária, 

para atender ao Sistema Prisional do Estado. 
 

A Secretaria de Estado de Justiça conta, hoje, com 35 Unidades Prisionais 

em operação, abrigando 13 019 presos, diferente do número de presídios do ano de 2001, quando, 

na época, tinha 13  unidades com 2100 presos. 

 

É importante que se  ressalte que o número de escoltas efetuadas por 

Agentes de Escolta no exercício próximo findo foi da ordem de 20 572, equivalente a três vezes o 

de 2009 e que no corrente exercício, até outubro, já foram realizadas 22 753 escoltas, entre 

audiências e velórios de familiares dos detentos. 
 

Oportuno que se diga que os atendimentos médicos, sociais e psicológicos 

aos presos até outubro próximo findo foram da ordem de 126 078. 
 

Esclareça-se, por oportuno, que todos os deslocamentos dos presos das celas 

a consultórios dentro das unidades prisionais também são acompanhados por Agente Penitenciário. 
 

A SEJUS firmou parceria com a OSCIP para a formação de equipes 

multidisciplinares nas áreas médica, social e psicológica em todas a unidades do sistema prisional, 

influindo no crescimento dos atendimentos. 
 

Desse modo, a prorrogação do prazo das contratações objetiva dar condições 

mínimas para a guarda, movimentação e ressocialização dos detentos. 

 

À vista desses argumentos entendo necessária a prorrogação das 

contratações para o que conto com o apoio sempre presente de V. Exª e ilustres pares. 

 

 

                        Atenciosamente 

 

 

 

 

            JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

                  Governador do Estado 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 031/2011 

 

 
Prorroga prazo de contratações temporárias de 

pessoal. 

 

 

 

Art. 1º Ficam prorrogadas por 12 (doze) meses as contratações 

temporárias de pessoal constantes do artigo 1º da Lei Complementar nº 517, de 21.12.2009, 

conforme previsto em seu artigo 2º, a contar de 22.12.2011.  

 

Parágrafo único.  Para a efetivação das contratações previstas no 

caput deste artigo, será exigido do servidor a ser contratado a apresentação de certidão 

negativa de processo criminal, bem como de certidão comprovando que o pretendente ao 

cargo não foi condenado e nem está sofrendo processo administrativo disciplinar perante a 

administração pública. 

 

Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 


